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Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

0,00

0,00
0,00
0,00

Exploração do Patrimônio Intangível

Cessão de Direitos

Demais Receitas Patrimoniais
0,00

0,00
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4.500,00

0,00

Demais Receitas Correntes

0,00

25.260,00

Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

3.000,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

32.760,00

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,00

Outras Transferências

4.500,00

0,00

0,00

25.260,00

3.000,00

32.760,00

0,00

0,00

1.728.000,00

13.000,00

1.728.000,00

13.000,00

6.764.250,00

11.988.292,00

20.493.542,00

80.300,00

0,00

0,00

0,00

612.450,00

692.750,00

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.015,00

0,00

53.015,00

0,00

0,00

175.000,00

0,00

175.000,00

1.000,00

386.260,00

3.627.900,00

4.015.160,00

25.462.677,00

27.612.677,00

0,00

-

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

0,00

6.764.250,00

11.988.292,00

20.493.542,00

Transferências do Exterior

Transferências de Outras Instituições Públicas

Transferências de Instituições Privadas

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Transferências da União e de suas Entidades

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

80.300,00

0,00

Serviços e Atividades Financeiras

Outros Serviços

0,00

Serviços e Atividades Referentes à Saúde

612.450,00

692.750,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

RECEITA DE SERVIÇOS

RECEITA INDUSTRIAL

450,00

0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

Exploração de Recursos Naturais

53.015,00

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização
ou Licença

Valores Mobiliários

53.015,00

0,00

RECEITA PATRIMONIAL

0,00

175.000,00

0,00

175.000,00

1.000,00

386.260,00

3.627.900,00

4.015.160,00

25.462.677,00

27.612.677,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

-
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Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação
Profissional

Contribuições Econômicas

Contribuições Sociais

CONTRIBUIÇÕES

Contribuição de Melhoria

Taxas

Impostos

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Receitas Orçamentárias

Receitas Orçamentárias

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

157,40

0,00

0,00

15.000,32

308,50

15.466,22

0,00

0,00

378.016,54

12.868,00

0,00

1.301.448,71

2.216.482,84

3.908.816,09

3.859,90

0,00

0,00

0,00

92.565,33

96.425,23

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113.139,66

1.150,00

114.289,66

17,08

0,00

28.747,51

0,00

28.764,59

0,00

7.830,29

170.733,09

178.563,38

4.342.485,17

5.944.140,78

-

No Bimestre (b)
-

% (b/a)

3,50

0,00

0,00

59,38

10,28

47,21

0,00

0,00

21,88

98,98

0,00

19,24

18,49

19,07

4,81

0,00

0,00

0,00

15,11

13,92

0,00

35,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213,41

0,00

215,58

0,00

0,00

16,43

0,00

16,44

0,00

2,03

4,71

4,45

17,05

21,53

-

157,40

0,00

0,00

15.000,32

308,50

15.466,22

0,00

0,00

378.016,54

12.868,00

0,00

1.301.448,71

2.216.482,84

3.908.816,09

3.859,90

0,00

0,00

0,00

92.565,33

96.425,23

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113.139,66

1.150,00

114.289,66

17,08

0,00

28.747,51

0,00

28.764,59

0,00

7.830,29

170.733,09

178.563,38

4.342.485,17

5.944.140,78

Até o Bimestre (c)

RECEITAS REALIZADAS

Estágios da Receita Orçamentária

-

% (c/a)

3,50

0,00

0,00

59,38

10,28

47,21

0,00

0,00

21,88

98,98

0,00

19,24

18,49

19,07

4,81

0,00

0,00

0,00

15,11

13,92

0,00

35,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213,41

0,00

215,58

0,00

0,00

16,43

0,00

16,44

0,00

2,03

4,71

4,45

17,05

21,53
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4.342,60

0,00

0,00

10.259,68

2.691,50

17.293,78

0,00

0,00

1.349.983,46

132,00

0,00

5.462.801,29

9.771.809,16

16.584.725,91

76.440,10

0,00

0,00

0,00

519.884,67

596.324,77

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-60.124,66

-1.150,00

-61.274,66

-17,08

0,00

146.252,49

0,00

146.235,41

1.000,00

378.429,71

3.457.166,91

3.836.596,62

21.120.191,83

21.668.536,22

-

SALDO (a-c)
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DOM/SC - Edição N° 3832
Página 3

Abdon Batista
Prefeitura

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º
BIMESTRE
Publicação Nº 3839692

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOTAÇÃO
INICIAL (d)

0,00

0,00

Alienação de Bens Intangíveis

0,00

Demais Receitas de Capital
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Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias
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Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)

DÉFICIT (VI)

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)

Contratual

Mobiliária

-

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)

0,00

0,00

27.612.677,00

-

DESPESAS
EMPENHADAS NO
BIMESTRE
-

0,00

-

DESPESAS EMPENHADAS
ATÉ O BIMESTRE (f)

1.113.610,63

0,00

1.113.610,63

27.612.677,00

27.612.677,00

0,00
27.612.677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.612.677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.150.000,00

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

0,00

0,00

0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

Contratual

0,00

0,00

27.612.677,00

Mobiliária

Operações de Crédito - Mercado Interno

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

0,00

0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

0,00

Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

Transferências do Exterior

Integralização do Capital Social

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00
0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Transferências de Instituições Privadas

100.000,00

100.000,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

Transferências da União e de suas Entidades

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

Alienação de Bens Imóveis

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

50.000,00

Alienação de Bens Móveis

50.000,00

Operações de Crédito - Mercado Externo

ALIENAÇÃO DE BENS

2.000.000,00

2.000.000,00

2.150.000,00

PREVISÃO INICIAL

Operações de Crédito - Mercado Interno

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RECEITAS DE CAPITAL

Receitas Orçamentárias

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

-

SALDO (g) =
(e-f)

-

DESPESAS
LIQUIDADAS NO
BIMESTRE

21,53

21,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

415,65

1.154,58

0,00

0,00

0,00

287,20

287,20

0,00

15,17

15,17

74,50

-

-

SALDO (i) =
(e-h)

-

0,00

0,00

0,00

287,20

287,20

0,00

15,17

15,17

74,50

21.668.536,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.668.536,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-738.922,79

-315.654,00

-1.054.576,79

0,00

0,00

0,00

-93.600,00

-93.600,00

0,00

1.696.521,18

1.696.521,18

548.344,39

SALDO (a-c)
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-

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(k)

21,53

21,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

415,65

1.154,58

% (c/a)

DESPESAS PAGAS
ATÉ O BIMESTRE (j)

1.113.610,63

1.113.610,63

5.944.140,78

0,00

5.944.140,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.944.140,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

738.922,79

415.654,00

1.154.576,79

0,00

0,00

0,00

143.600,00

143.600,00

0,00

303.478,82

303.478,82

1.601.655,61

Até o Bimestre (c)

DESPESAS LIQUIDADAS
ATÉ O BIMESTRE (h)

Estágios da Despesa Orçamentária

5.944.140,78

5.944.140,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.944.140,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

738.922,79

415.654,00

1.154.576,79

0,00

0,00

0,00

143.600,00

143.600,00

0,00

303.478,82

303.478,82

1.601.655,61

% (b/a)

RECEITAS REALIZADAS

Estágios da Receita Orçamentária
No Bimestre (b)
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180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

Valores Mobiliários

0,00

0,00

0,00

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização
ou Licença

0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

RECEITA PATRIMONIAL

0,00
0,00

Contribuições Econômicas

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação
Profissional

Contribuições Sociais

CONTRIBUIÇÕES

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

7.652.624,13

0,00

Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

20.000,00

4.400,00

0,00

6.420.211,39

6.424.611,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.238.055,71

3.238.055,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.238.055,71

0,00

39.018,76

0,00

511.969,82

550.988,58

957.773,97

35.966,94

1.693.326,22

2.687.067,13

3.238.055,71

-

No Bimestre (b)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO (i) =
(e-h)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

402.981,24

0,00

7.244.542,60

7.647.523,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.944.140,78

2.706.085,07

-

Até o Bimestre (c)

0,00

3.238.055,71 28.219.282,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.238.055,71 28.219.282,87

0,00

39.018,76

0,00

511.969,82

550.988,58

RECEITAS REALIZADAS
% (b/a)

144.033,06

957.773,97 10.363.840,87

35.966,94

1.693.326,22 10.043.885,10

2.687.067,13 20.551.759,03

3.238.055,71 28.219.282,87

DESPESAS LIQUIDADAS
ATÉ O BIMESTRE (h)

Estágios da Receita Intra-Orçamentária

0,00

7.652.624,13 23.804.714,45

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

7.652.624,13

7.652.624,13

0,00
7.347.517,43

7.652.624,13 23.804.714,45

0,00

437.600,00

0,00

1.336.301,03

1.773.901,03

3.974.097,41

180.000,00

1.724.625,69 10.012.585,63

5.878.723,10 17.360.103,06

DESPESAS
LIQUIDADAS NO
BIMESTRE

Estágios da Despesa Orçamentária
SALDO (g) =
(e-f)

7.652.624,13 23.804.714,45

DESPESAS EMPENHADAS
ATÉ O BIMESTRE (f)

Taxas

0,00

0,00

31.457.338,58

31.457.338,58

PREVISÃO INICIAL

0,00

27.612.677,00

27.612.677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.652.624,13

0,00

437.600,00

0,00

1.336.301,03

1.773.901,03

3.974.097,41

180.000,00

1.724.625,69

5.878.723,10

7.652.624,13

DESPESAS
EMPENHADAS NO
BIMESTRE

Contribuição de Melhoria

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

Receitas Intra Orçamentárias

Receitas Intra Orçamentárias
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RESERVA DO RPPS

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)

SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

Amortização da Dívida Externa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Dívida Mobiliária

0,00

31.457.338,58

Dívida Contratual

Amortização da Dívida Interna

0,00

27.612.677,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

20.000,00

20.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

442.000,00

0,00

7.756.512,42

0,00
442.000,00

4.221.900,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

8.198.512,42

4.663.900,00

11.321.614,84

180.000,00
11.060.277,00

11.737.211,32

23.238.826,16

31.457.338,58

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)

11.688.500,00

22.928.777,00

27.612.677,00

DOTAÇÃO
INICIAL (d)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

INVESTIMENTOS

DESPESAS DE CAPITAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

Despesas Orçamentárias

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

% (c/a)

5.944.140,78

3.636.871,33

2.307.269,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.307.269,45

0,00

39.018,76

0,00

280.039,93

319.058,69

850.656,34

35.966,94

1.101.587,48

1.988.210,76

2.307.269,45

DESPESAS PAGAS
ATÉ O BIMESTRE (j)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

Documento gerado em 18/04/2022 11:54:47

Integralização do Capital Social

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Transferências do Exterior

Transferências de Pessoas Físicas

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00
0,00
0,00

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00
0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

Alienação de Bens Intangíveis

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Imóveis

ALIENAÇÃO DE BENS

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

0,00
0,00
0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Transferências

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Outras Instituições Públicas

Transferências do Exterior

0,00
0,00

0,00
0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Outros Serviços

Transferências da União e de suas Entidades

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

Serviços e Atividades Referentes à Saúde

Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

0,00

Demais Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00
0,00

Exploração do Patrimônio Intangível

Cessão de Direitos

0,00

PREVISÃO INICIAL

Exploração de Recursos Naturais

Receitas Intra Orçamentárias

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

No Bimestre (b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

% (b/a)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Até o Bimestre (c)

RECEITAS REALIZADAS

Estágios da Receita Intra-Orçamentária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

% (c/a)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO (a-c)
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RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

INVERSÕES FINANCEIRAS

INVESTIMENTOS

DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00
0,00

0,00
0,00

-

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

-

DOTAÇÃO
INICIAL (d)

PREVISÃO INICIAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

Despesas Intra Orçamentárias

Despesas Intra Orçamentárias
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Demais Receitas de Capital

Resgate de Títulos do Tesouro

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

Receitas Intra Orçamentárias

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS
EMPENHADAS NO
BIMESTRE
-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS EMPENHADAS
ATÉ O BIMESTRE (f)

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO (g) =
(e-f)
-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS
LIQUIDADAS NO
BIMESTRE

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS LIQUIDADAS
ATÉ O BIMESTRE (h)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO (i) =
(e-h)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO (a-c)
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-

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

% (c/a)

DESPESAS PAGAS
ATÉ O BIMESTRE (j)

Até o Bimestre (c)

RECEITAS REALIZADAS
% (b/a)

Estágios da Despesa Intra-Orçamentária

No Bimestre (b)

Estágios da Receita Intra-Orçamentária

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 7

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 8

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre
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Notas Explicativas
Notas Explicativas

Valores
28/02/2022
-

Notas Explicativas
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FU06 - Demais Subfunções

FU06 - Administração Geral

Documento gerado em 18/04/2022 11:54:47

Assistência Comunitária

1.054.200,00

67.200,00

Assistência à Criança e ao Adolescente

14.000,00

1.054.770,01

67.200,00

126.000,00

1.261.970,01

14.000,00
126.000,00

Assistência ao Portador de Deficiência

Assistência ao Idoso

Assistência Social

FU07 - Demais Subfunções

FU07 - Administração Geral

Cooperação Internacional

Relações Diplomáticas

Relações Exteriores

35.000,00

9.325,00

44.325,00

3.736.000,00

3.736.000,00

1.175.000,00

1.175.000,00

31.457.338,58

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a)

1.261.400,00

9.325,00
35.000,00

Defesa Civil

Informação e Inteligência

44.325,00

Policiamento

3.736.000,00

3.736.000,00

1.175.000,00

1.175.000,00

27.612.677,00

DOTAÇÃO
INICIAL

Segurança Pública

FU05 - Demais Subfunções

FU05 - Administração Geral

Defesa Terrestre

Defesa Naval

Defesa Aérea

Defesa Nacional

FU04 - Demais Subfunções

Comunicação Social

Administração de Concessões

Administração de Receitas

Formação de Recursos Humanos

Ordenamento Territorial

Tecnologia da Informação

Normatização e Fiscalização

Controle Interno

Administração Financeira

FU04 - Administração Geral

Planejamento e Orçamento

Administração

FU03 - Demais Subfunções

FU03 - Administração Geral

Representação Judicial e Extrajudicial

Defesa da Ordem Jurídica

Essencial à Justiça

FU02 - Demais Subfunções

FU02 - Administração Geral

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Ação Judiciária

Judiciária

FU01 - Demais Subfunções

FU01 - Administração Geral

Controle Externo

Ação Legislativa

Legislativa

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Função/Subfunção

176.242,74

5.052,20

107.151,92

288.446,86

1.200,00

699,30

1.899,30

1.143.701,16

1.143.701,16

180.580,79

180.580,79

7.652.624,13

DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE

176.242,74

5.052,20

107.151,92

288.446,86

1.200,00

699,30

1.899,30

1.143.701,16

1.143.701,16

180.580,79

180.580,79

7.652.624,13

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ
O BIMESTRE (b)

SALDO (c) =
(a-b)

2,30

0,07

1,40

3,77

0,02

0,01

0,02

14,95

14,95

2,36

2,36

878.527,27

62.147,80

18.848,08

14.000,00

973.523,15

33.800,00

8.625,70

42.425,70

2.592.298,84

2.592.298,84

994.419,21

994.419,21

113.564,19

4.022,65

33.237,98

150.824,82

10,45

10,45

488.448,81

488.448,81

128.563,13

128.563,13

3.238.055,71

113.564,19

4.022,65

33.237,98

150.824,82

10,45

10,45

488.448,81

488.448,81

128.563,13

128.563,13

3.238.055,71

SALDO (e) =
(a-d)

3,51

0,12

1,03

4,66

0,00

0,00

15,08

15,08

3,97

3,97

941.205,82

63.177,35

92.762,02

14.000,00

1.111.145,19

35.000,00

9.314,55

44.314,55

3.247.551,19

3.247.551,19

1.046.436,87

1.046.436,87

100,00 28.219.282,87

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ
% (d/total d)
NO BIMESTRE
O BIMESTRE (d)

Execução da Despesa

100,00 23.804.714,45

% (b/total b)

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias
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Habitação Rural

Habitação

FU15 - Demais Subfunções

FU15 - Administração Geral

Transportes Coletivos Urbanos

Serviços Urbanos

Infra-Estrutura Urbana

Urbanismo

FU14 - Demais Subfunções

FU14 - Administração Geral

Assistência aos Povos Indígenas

Direitos Individuais Coletivos e Difusos

Custódia e Reintegração Social

Direitos da Cidadania

FU13 - Demais Subfunções

FU13 - Administração Geral

Difusão Cultural

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico

Cultura

FU12 - Demais Subfunções

FU12 - Administração Geral

Educação Básica

Educação Especial

Educação de Jovens e Adultos

Educação Infantil

Ensino Superior

Ensino Profissional

Ensino Médio

Ensino Fundamental

Educação

FU11 - Demais Subfunções

FU11 - Administração Geral

Fomento ao Trabalho

Empregabilidade

Relações de Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Trabalho

FU10 - Demais Subfunções

FU10 - Administração Geral

Alimentação e Nutrição

51.000,00

51.000,00

160.000,00

640.000,00

1.000,00

801.000,00

165.000,00

165.000,00

106.000,00

766.000,00

872.000,00

185.300,00

3.000,00

2.159.660,00

50.000,00

5.000,00

2.951.180,00

5.354.140,00

23.200,00

23.200,00
15.500,00

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

51.000,00

51.000,00

160.000,00

690.000,00

1.000,00

851.000,00

165.000,00

165.000,00

106.000,00

766.000,00

872.000,00

185.300,00

3.000,00

2.259.660,00

50.000,00

5.000,00

3.798.289,93

6.301.249,93

15.500,00

405.000,00

1.406.000,00

3.743.104,00

5.592.804,00

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a)

405.000,00

1.406.000,00

Suporte Profilático e Terapêutico

3.561.000,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

5.410.700,00

DOTAÇÃO
INICIAL

Atenção Básica

Saúde

FU09 - Demais Subfunções

FU09 - Administração Geral

Previdência Especial

Previdência Complementar

Previdência do Regime Estatutário

Previdência Básica

Previdência Social

FU08 - Demais Subfunções

FU08 - Administração Geral

Função/Subfunção

25.181,55

25.181,55

4.500,00

173.388,83

177.888,83

27.247,30

27.247,30

12.130,08

44.269,44

56.399,52

36.443,61

281.281,93

21.000,00

1.467.592,81

1.806.318,35

68.156,63

592.621,12

656.065,35

1.316.843,10

DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE

25.181,55

25.181,55

4.500,00

173.388,83

177.888,83

27.247,30

27.247,30

12.130,08

44.269,44

56.399,52

36.443,61

281.281,93

21.000,00

1.467.592,81

1.806.318,35

68.156,63

592.621,12

656.065,35

1.316.843,10

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ
O BIMESTRE (b)

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

0,33

0,33

0,06

2,27

2,32

0,36

0,36

0,16

0,58

0,74

0,48

3,68

0,27

19,18

23,60

0,89

7,74

8,57

17,21

% (b/total b)

25.818,45

25.818,45

155.500,00

516.611,17

1.000,00

673.111,17

137.752,70

137.752,70

93.869,92

721.730,56

815.600,48

148.856,39

3.000,00

1.978.378,07

29.000,00

5.000,00

2.330.697,12

4.494.931,58

15.500,00

23.200,00

336.843,37

813.378,88

3.087.038,65

4.275.960,90

SALDO (c) =
(a-b)

280,80

280,80

116.525,38

116.525,38

15.266,91

15.266,91

12.130,08

8.363,38

20.493,46

9.556,97

173.053,86

602.026,57

784.637,40

52.523,19

89.315,00

488.183,45

630.021,64

280,80

280,80

116.525,38

116.525,38

15.266,91

15.266,91

12.130,08

8.363,38

20.493,46

9.556,97

173.053,86

602.026,57

784.637,40

52.523,19

89.315,00

488.183,45

630.021,64

0,01

0,01

3,60

3,60

0,47

0,47

0,37

0,26

0,63

0,30

5,34

18,59

24,23

1,62

2,76

15,08

19,46

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ
% (d/total d)
NO BIMESTRE
O BIMESTRE (d)

Execução da Despesa

50.719,20

50.719,20

160.000,00

573.474,62

1.000,00

734.474,62

149.733,09

149.733,09

93.869,92

757.636,62

851.506,54

175.743,03

3.000,00

2.086.606,14

50.000,00

5.000,00

3.196.263,36

5.516.612,53

15.500,00

23.200,00

352.476,81

1.316.685,00

3.254.920,55

4.962.782,36

SALDO (e) =
(a-d)
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FU24 - Administração Geral

Telecomunicações

Comunicações Postais

Comunicações

FU23 - Demais Subfunções

FU23 - Administração Geral

Turismo

Serviços Financeiros

Comércio Exterior

Comercialização

Promoção Comercial

Comércio e Serviços

FU22 - Demais Subfunções

FU22 - Administração Geral

Normalização e Qualidade

Propriedade Industrial

Mineração

Produção Industrial

Promoção Industrial

Indústria

FU21 - Demais Subfunções

FU21 - Administração Geral

Colonização

Reforma Agrária

Organização Agrária

FU20 - Demais Subfunções

FU20 - Administração Geral

Defesa Agropecuária

Promoção da Produção Agropecuária

Irrigação

Extensão Rural

Abastecimento

Agricultura

FU19 - Demais Subfunções

FU19 - Administração Geral

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

Desenvolvimento Científico

Ciência e Tecnologia

FU18 - Demais Subfunções

FU18 - Administração Geral

Meteorologia

Recursos Hídricos

Recuperação de Áreas Degradadas

Controle Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Gestão Ambiental

FU17 - Demais Subfunções

FU17 - Administração Geral

Saneamento Básico Urbano

Saneamento Básico Rural

Saneamento

FU16 - Demais Subfunções

FU16 - Administração Geral

Habitação Urbana

Função/Subfunção

100.000,00

100.000,00

1.166.000,00

1.166.000,00

1.000,00

22.000,00

23.000,00

14.500,00

985.000,00

999.500,00

DOTAÇÃO
INICIAL

100.000,00

100.000,00

1.273.791,93

1.273.791,93

1.000,00

22.000,00

23.000,00

14.500,00

3.355.665,22

3.370.165,22

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a)

287.617,05

287.617,05

14.221,86

581.615,77

595.837,63

DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE

287.617,05

287.617,05

14.221,86

581.615,77

595.837,63

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ
O BIMESTRE (b)

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

3,76

3,76

0,19

7,60

7,79

% (b/total b)

100.000,00

100.000,00

986.174,88

986.174,88

1.000,00

22.000,00

23.000,00

278,14

2.774.049,45

2.774.327,59

SALDO (c) =
(a-b)

158.279,55

158.279,55

125.239,97

125.239,97

158.279,55

158.279,55

125.239,97

125.239,97

4,89

4,89

3,87

3,87

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ
% (d/total d)
NO BIMESTRE
O BIMESTRE (d)

Execução da Despesa

100.000,00

100.000,00

1.115.512,38

1.115.512,38

1.000,00

22.000,00

23.000,00

14.500,00

3.230.425,25

3.244.925,25

SALDO (e) =
(a-d)
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27.612.677,00

20.000,00

1.074.440,00

1.094.440,00

40.000,00

285.000,00

325.000,00

2.828.672,00

2.828.672,00

2.205.500,00

2.205.500,00

DOTAÇÃO
INICIAL

31.457.338,58

20.000,00

1.074.440,00

1.094.440,00

226.420,49

285.000,00

511.420,49

2.828.672,00

2.828.672,00

2.205.500,00

2.205.500,00

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a)

7.652.624,13

864.900,00

864.900,00

187.617,49

18.706,83

206.324,32

550.694,69

550.694,69

122.743,68

122.743,68

DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE

7.652.624,13

864.900,00

864.900,00

187.617,49

18.706,83

206.324,32

550.694,69

550.694,69

122.743,68

122.743,68

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ
O BIMESTRE (b)

20.000,00

209.540,00

229.540,00

38.803,00

266.293,17

305.096,17

2.277.977,31

2.277.977,31

2.082.756,32

2.082.756,32

SALDO (c) =
(a-b)
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Defesa da Ordem Jurídica

Essencial à Justiça

FU02 - Demais Subfunções

FU02 - Administração Geral

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Ação Judiciária

Judiciária

FU01 - Demais Subfunções

FU01 - Administração Geral

Controle Externo

Ação Legislativa

Legislativa

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

Função/Subfunção - Intra
DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ
O BIMESTRE (b)

SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS
(a-b)
NO BIMESTRE

Execução da Despesa - Intra
% (b/III b)

3.238.055,71

109.660,20

109.660,20

186.417,49

14.016,78

200.434,27

293.182,13

293.182,13

16.186,79

16.186,79

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ
O BIMESTRE (d)

3.238.055,71

109.660,20

109.660,20

186.417,49

14.016,78

200.434,27

293.182,13

293.182,13

16.186,79

16.186,79

20.000,00

964.779,80

984.779,80

40.003,00

270.983,22

310.986,22

2.535.489,87

2.535.489,87

2.189.313,21

2.189.313,21

SALDO (e) =
(a-d)

% (d/III d)

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f)
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SALDO (e) =
INSCRITAS EM RESTOS A
(a-d)
PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

100,00 28.219.282,87

3,39

3,39

5,76

0,43

6,19

9,05

9,05

0,50

0,50

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ
% (d/total d)
NO BIMESTRE
O BIMESTRE (d)

Execução da Despesa

100,00 23.804.714,45

11,30

11,30

2,45

0,24

2,70

7,20

7,20

1,60

1,60

% (b/total b)

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

TOTAL (III) = (I + II)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

Reserva de Contingência

FU28 - Demais Subfunções

Transferências para a Educação Básica

Outros Encargos Especiais

Transferências

Serviço da Dívida Externa

Serviço da Dívida Interna

Refinanciamento da Dívida Externa

Refinanciamento da Dívida Interna

Encargos Especiais

FU27 - Demais Subfunções

FU27 - Administração Geral

Lazer

Desporto Comunitário

Desporto de Rendimento

Desporto e Lazer

FU26 - Demais Subfunções

FU26 - Administração Geral

Transportes Especiais

Transporte Hidroviário

Transporte Ferroviário

Transporte Rodoviário

Transporte Aéreo

Transporte

FU25 - Demais Subfunções

FU25 - Administração Geral

Biocombustíveis

Combustíveis Minerais

Energia Elétrica

Conservação de Energia

Energia

FU24 - Demais Subfunções

Função/Subfunção

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
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FU10 - Administração Geral

Alimentação e Nutrição

Vigilância Epidemiológica

Vigilância Sanitária

Suporte Profilático e Terapêutico

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Atenção Básica

Saúde

FU09 - Demais Subfunções

FU09 - Administração Geral

Previdência Especial

Previdência Complementar

Previdência do Regime Estatutário

Previdência Básica

Previdência Social

FU08 - Demais Subfunções

FU08 - Administração Geral

Assistência Comunitária

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistência ao Portador de Deficiência

Assistência ao Idoso

Assistência Social

FU07 - Demais Subfunções

FU07 - Administração Geral

Cooperação Internacional

Relações Diplomáticas

Relações Exteriores

FU06 - Demais Subfunções

FU06 - Administração Geral

Informação e Inteligência

Defesa Civil

Policiamento

Segurança Pública

FU05 - Demais Subfunções

FU05 - Administração Geral

Defesa Terrestre

Defesa Naval

Defesa Aérea

Defesa Nacional

FU04 - Demais Subfunções

Comunicação Social

Administração de Concessões

Administração de Receitas

Formação de Recursos Humanos

Ordenamento Territorial

Tecnologia da Informação

Normatização e Fiscalização

Controle Interno

Administração Financeira

FU04 - Administração Geral

Planejamento e Orçamento

Administração

FU03 - Demais Subfunções

FU03 - Administração Geral

Representação Judicial e Extrajudicial

Função/Subfunção - Intra
DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ
O BIMESTRE (b)

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS
(a-b)
NO BIMESTRE

Execução da Despesa - Intra
% (b/III b)

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ
O BIMESTRE (d)

% (d/III d)
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Ciência e Tecnologia

FU18 - Demais Subfunções

FU18 - Administração Geral

Meteorologia

Recursos Hídricos

Recuperação de Áreas Degradadas

Controle Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Gestão Ambiental

FU17 - Demais Subfunções

FU17 - Administração Geral

Saneamento Básico Urbano

Saneamento Básico Rural

Saneamento

FU16 - Demais Subfunções

FU16 - Administração Geral

Habitação Urbana

Habitação Rural

Habitação

FU15 - Demais Subfunções

FU15 - Administração Geral

Transportes Coletivos Urbanos

Serviços Urbanos

Infra-Estrutura Urbana

Urbanismo

FU14 - Demais Subfunções

FU14 - Administração Geral

Assistência aos Povos Indígenas

Direitos Individuais Coletivos e Difusos

Custódia e Reintegração Social

Direitos da Cidadania

FU13 - Demais Subfunções

FU13 - Administração Geral

Difusão Cultural

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico

Cultura

FU12 - Demais Subfunções

FU12 - Administração Geral

Educação Básica

Educação Especial

Educação de Jovens e Adultos

Educação Infantil

Ensino Superior

Ensino Profissional

Ensino Médio

Ensino Fundamental

Educação

FU11 - Demais Subfunções

FU11 - Administração Geral

Fomento ao Trabalho

Empregabilidade

Relações de Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Trabalho

FU10 - Demais Subfunções

Função/Subfunção - Intra
DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ
O BIMESTRE (b)

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS
(a-b)
NO BIMESTRE

Execução da Despesa - Intra
% (b/III b)

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ
O BIMESTRE (d)

% (d/III d)
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Desporto e Lazer

FU26 - Demais Subfunções

FU26 - Administração Geral

Transportes Especiais

Transporte Hidroviário

Transporte Ferroviário

Transporte Rodoviário

Transporte Aéreo

Transporte

FU25 - Demais Subfunções

FU25 - Administração Geral

Biocombustíveis

Combustíveis Minerais

Energia Elétrica

Conservação de Energia

Energia

FU24 - Demais Subfunções

FU24 - Administração Geral

Telecomunicações

Comunicações Postais

Comunicações

FU23 - Demais Subfunções

FU23 - Administração Geral

Turismo

Serviços Financeiros

Comércio Exterior

Comercialização

Promoção Comercial

Comércio e Serviços

FU22 - Demais Subfunções

FU22 - Administração Geral

Normalização e Qualidade

Propriedade Industrial

Mineração

Produção Industrial

Promoção Industrial

Indústria

FU21 - Demais Subfunções

FU21 - Administração Geral

Colonização

Reforma Agrária

Organização Agrária

FU20 - Demais Subfunções

FU20 - Administração Geral

Defesa Agropecuária

Promoção da Produção Agropecuária

Irrigação

Extensão Rural

Abastecimento

Agricultura

FU19 - Demais Subfunções

FU19 - Administração Geral

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

Desenvolvimento Científico

Função/Subfunção - Intra
DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ
O BIMESTRE (b)

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS
(a-b)
NO BIMESTRE

Execução da Despesa - Intra
% (b/III b)

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ
O BIMESTRE (d)

% (d/III d)
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Reserva de Contingência

FU28 - Demais Subfunções

Transferências para a Educação Básica

Outros Encargos Especiais

Transferências

Serviço da Dívida Externa

Serviço da Dívida Interna

Refinanciamento da Dívida Externa

Refinanciamento da Dívida Interna

Encargos Especiais

FU27 - Demais Subfunções

FU27 - Administração Geral

Lazer

Desporto Comunitário

Desporto de Rendimento

Função/Subfunção - Intra
DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ
O BIMESTRE (b)

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS
(a-b)
NO BIMESTRE

Execução da Despesa - Intra
% (b/III b)

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ
O BIMESTRE (d)

% (d/III d)
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Notas Explicativas
Notas Explicativas

Valores
28/02/2022
-

Notas Explicativas

Documento gerado em 18/04/2022 11:54:47
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588.953,01
23.629,90

Cota-Parte do ICMS

Cota-Parte do IPVA

0,00

Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários

Documento gerado em 18/04/2022 11:54:47

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V VI)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)

1.972.408,62

0,00

1.972.408,62

176,93

1.972.585,55

260.760,94

0,00

Compensações Financ. entre Regimes Previdência

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

0,00

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência

260.760,94

6.772,07

319.443,36

Outras Transferências Correntes

DEDUÇÕES (II)

Outras Receitas Correntes

135.022,33

9.064,06

Transferências da LC nº 61/1989

Transferências do FUNDEB

0,00

Transferências da LC nº 87/1996

18,00

682.141,02

Cota-Parte do FPM

Cota-Parte do ITR

1.758.271,68

Transferências Correntes

74.245,91

0,00

Receita Industrial

Receita de Serviços

0,00

0,00

1.802,63

1.802,63

Receita Agropecuária

Outras Receitas Patrimoniais

Rendimentos de Aplicação Financeira

Receita Patrimonial

1.997.174,24

0,00

1.997.174,24

222,40

1.997.396,64

273.553,62

0,00

0,00

0,00

273.553,62

4.767,99

459.708,58

139.757,83

9.090,83

0,00

22,86

25.078,04

620.450,56

713.126,74

1.967.235,44

53.387,17

0,00

20,00

0,00

3.226,90

3.226,90

15.181,26

17.211,46

29.859,13

11.792,24

1.373,67

106.961,68

Contribuições

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

IRRF

18.038,72

11.222,30

ITBI

160.870,37

1.151,82

227.131,50

2.270.950,26

-

<MR-10>

259.748,95

1.155,36

380.461,96

2.233.346,49

-

<MR-11>

ISS

IPTU

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

RECEITAS CORRENTES (I)

Especificação

Especificação

2.549.985,46

0,00

2.549.985,46

454,95

2.550.440,41

300.180,84

0,00

0,00

0,00

300.180,84

1.594,42

784.057,90

83.878,78

8.786,80

0,00

7,32

21.599,58

613.431,48

857.080,16

2.368.842,02

52.222,96

0,00

30,00

0,00

9.765,86

9.765,86

13.993,36

111.219,35

52.382,94

10.862,44

214.753,76

14.954,14

404.172,63

2.850.621,25

-

<MR-9>

1.857.661,59

0,00

1.857.661,59

510,89

1.858.172,48

279.438,48

0,00

0,00

0,00

279.438,48

-4.103,39

188.313,10

138.971,55

8.060,29

0,00

14,66

25.410,12

622.466,91

741.241,27

1.724.477,90

40.732,36

0,00

140,22

0,00

10.937,37

10.937,37

14.367,44

31.765,51

43.806,33

10.607,89

247.915,58

16.963,75

351.059,06

2.137.610,96

-

<MR-8>

2.065.979,89

0,00

2.065.979,89

655,14

2.066.635,03

266.148,48

0,00

0,00

0,00

266.148,48

2.959,33

219.795,91

142.267,34

9.309,63

0,00

12,38

26.147,03

648.891,10

1.012.818,26

2.059.241,65

41.900,97

0,00

729,84

0,00

14.451,84

14.451,84

12.769,14

35.993,05

35.157,49

6.301,17

75.373,22

47.905,81

200.730,74

2.332.783,51

-

<MR-7>

1.871.098,68

0,00

1.871.098,68

568,25

1.871.666,93

312.705,42

0,00

0,00

0,00

312.705,42

6.295,42

172.159,28

158.328,05

7.828,59

0,00

287,92

20.227,32

725.403,99

809.780,51

1.894.015,66

64.012,79

0,00

1.001,00

0,00

18.143,57

18.143,57

13.679,27

6.377,73

44.797,21

10.661,98

122.705,38

2.682,34

187.224,64

2.184.372,35

-

<MR-6>

2.279.305,13

0,00

2.279.305,13

947,61

2.280.252,74

283.995,95

0,00

0,00

0,00

1.971.991,42

0,00

1.971.991,42

384.281,92

2.356.273,34

293.017,24

0,00

0,00

0,00

2.302,12
293.017,24

257.078,92

761.395,37

151.389,27

9.587,85

0,00

36.591,85

14.752,15

695.493,77

708.661,55

2.377.871,81

56.803,34

0,00

555,33

0,00

25.831,76

25.831,76

13.829,18

6.863,61

33.520,41

14.111,04

115.394,53

2.207,45

172.097,04

2.649.290,58

-

<MR-4>

1.621.075,33

0,00

1.621.075,33

5.125,88

1.626.201,21

252.488,80

0,00

0,00

0,00

252.488,80

2.643,51

229.201,97

127.396,62

9.184,99

0,00

51,84

8.853,86

538.253,28

706.100,90

1.619.043,46

52.569,91

0,00

499,88

0,00

37.306,29

37.306,29

14.107,23

5.612,91

28.083,15

7.932,22

108.470,15

2.421,30

152.519,73

1.878.690,01

-

<MR-3>

Evolução da Receita Corrente Líquida

283.995,95

406.706,70

159.631,26

9.314,78

0,00

1.039,66

21.506,63

752.168,74

635.950,93

1.986.318,70

65.651,16

0,00

1.280,63

0,00

20.409,23

20.409,23

13.638,94

4.333,73

30.884,16

18.460,69

159.590,98

6.601,55

219.871,11

2.564.248,69

-

<MR-5>

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

3.583.359,57

0,00

3.583.359,57

56.978,22

3.640.337,79

350.654,02

0,00

0,00

0,00

350.654,02

3.534,74

1.257.643,94

182.056,46

9.390,33

0,00

62,36

7.565,79

566.689,11

1.584.388,83

3.607.796,82

45.527,39

0,00

791,11

0,00

49.947,05

49.947,05

14.923,38

4.587,70

91.592,22

27.518,24

143.562,77

1.210,39

268.471,32

3.990.991,81

-

<MR-2>

2.116.714,00

0,00

2.116.714,00

6.748,81

2.123.462,81

350.632,63

0,00

0,00

0,00

350.632,63

2.399,72

337.537,65

184.137,67

7.848,37

0,00

30,35

22.157,47

775.601,14

947.526,72

2.274.839,37

46.355,44

0,00

0,00

0,00

52.200,21

52.200,21

14.072,14

3.386,87

1.811,76

16.849,65

61.246,72

933,56

84.228,56

2.474.095,44

-

<MR-1>
-

<MR>

2.211.993,26

0,00

2.211.993,26

7.029,10

2.219.022,36

421.240,09

0,00

0,00

0,00

421.240,09

13.066,50

105.769,06

193.878,87

7.017,69

0,00

120,55

21.158,86

755.237,01

1.322.667,40

2.405.849,44

50.069,79

0,00

160,00

1.150,00

60.939,45

62.089,45

14.692,45

4.443,42

29.973,11

10.409,74

48.567,06

941,49

94.334,82

2.640.262,45

-

26.098.747,19

0,00

26.098.747,19

463.700,10

26.562.447,29

3.644.816,51

0,00

0,00

0,00

3.644.816,51

299.311,35

5.241.732,82

1.796.716,03

104.484,21

0,00

38.259,75

238.086,75

7.903.040,10

10.721.484,29

26.043.803,95

643.479,19

0,00

5.208,01

1.150,00

304.962,16

306.112,16

167.046,03

233.169,01

528.829,59

162.976,08

1.718.199,47

99.128,96

2.742.303,11

30.207.263,80

TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)

25.462.677,00

0,00

25.462.677,00

0,00

25.462.677,00

3.391.008,00

0,00

0,00

0,00

3.391.008,00

32.760,00

4.441.510,00

1.728.000,00

87.300,00

0,00

30.000,00

220.000,00

7.308.500,00

10.069.240,00

23.884.550,00

692.750,00

0,00

450,00

0,00

53.015,00

53.015,00

175.000,00

387.260,00

465.000,00

51.000,00

2.859.700,00

252.200,00

4.015.160,00

28.853.685,00

Página 16 de 34

-

PREVISÃO ATUALIZADA 2022

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 18

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 19

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios
Valores

Notas Explicativas

28/02/2022

Notas Explicativas

-

Notas Explicativas

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Receitas
RECEITAS CORRENTES (I)

Execução da Receita
PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Ativo

0,00

0,00

Inativo

0,00

0,00

Pensionista

0,00

0,00

0,00

0,00

Ativo

0,00

0,00

Inativo

0,00

0,00

Pensionista

0,00

0,00

0,00

0,00

Receitas Imobiliárias

0,00

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

0,00

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

Receita de Serviços

0,00

0,00

Outras Receitas Correntes

0,00

0,00

Compensação Financeira entre os Regimes

0,00

0,00

Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)

0,00

0,00

Demais Receitas Correntes

0,00

0,00

Receita de Contribuições dos Segurados

Receita de Contribuições Patronais

Receita Patrimonial

RECEITAS DE CAPITAL (III)

0,00

0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)

Documento gerado em 18/04/2022 11:54:47
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0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)

Documento gerado em 18/04/2022 11:54:47

0,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-

DESPESAS EMPENHADAS
ATÉ O BIMESTRE (d)

0,00

0,00

Demais Despesas Previdenciárias

-

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c)

Compensação Financeira entre os Regimes

Outras Despesas Previdenciárias

Pensões por Morte

Aposentadorias

Benefícios

Despesas

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS PAGAS ATÉ
O BIMESTRE (f)

Execução da Despesa
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ
O BIMESTRE (e)

-
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Previsão Orçamentária

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores

-

VALOR

0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Previsão Orçamentária

Reserva Orçamentária do RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Reserva Orçamentária do RPPS

-

VALOR

0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Aportes de Recursos

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS

APORTES REALIZADOS

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS

-

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Período de Referência

Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Capitalização)

SALDO ATUAL

Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Capitalização)

-

Caixa e Equivalentes de Caixa

-5.520,00

Investimentos e Aplicações

0,00

Outros Bens e Direitos

0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Receitas
RECEITAS CORRENTES (VII)

Execução da Receita
PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Ativo

0,00

0,00

Inativo

0,00

0,00

Pensionista

0,00

0,00

0,00

0,00

Ativo

0,00

0,00

Inativo

0,00

0,00

Pensionista

0,00

0,00

0,00

0,00

Receitas Imobiliárias

0,00

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

0,00

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

Receita de Serviços

0,00

0,00

Outras Receitas Correntes

0,00

0,00

Compensação Financeira entre os Regimes

0,00

0,00

Demais Receitas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

Receita de Contribuições dos Segurados

Receita de Contribuições Patronais

Receita Patrimonial

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)
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0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)

Documento gerado em 18/04/2022 11:54:47

0,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-

DESPESAS EMPENHADAS
ATÉ O BIMESTRE (d)

0,00

0,00

Demais Despesas Previdenciárias

-

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c)

Compensação Financeira entre os Regimes

Outras Despesas Previdenciárias

Pensões por Morte

Aposentadorias

Benefícios

Despesas

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS PAGAS ATÉ
O BIMESTRE (f)

Execução da Despesa
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ
O BIMESTRE (e)

-
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Aportes de Recursos

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS

APORTES REALIZADOS

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS

-

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00

Recursos para Formação de Reserva

0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Período de Referência

Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Repartição)

SALDO ATUAL

Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Repartição)

-

Caixa e Equivalentes de Caixa

0,00

Investimentos e Aplicações

0,00

Outros Bens e Direitos

0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Receitas da Administração - RPPS
Receitas da Administração - RPPS

Execução da Receita
PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

-

-

RECEITAS CORRENTES

0,00

0,00

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)

0,00

0,00

Documento gerado em 18/04/2022 11:54:47
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0,00
0,00
0,00

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)

Documento gerado em 18/04/2022 11:54:47

0,00

0,00

Demais Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL (XIV)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

DESPESAS EMPENHADAS
ATÉ O BIMESTRE (d)

Pessoal e Encargos Sociais

-

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c)

DESPESAS CORRENTES (XIII)

Despesas da Administração - RPPS

Despesas da Administração - RPPS

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS PAGAS ATÉ
O BIMESTRE (f)

Execução da Despesa
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ
O BIMESTRE (e)

-
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Período de Referência

Bens e Direitos - Administração do RPPS

SALDO ATUAL

Bens e Direitos - Administração do RPPS

-

Caixa e Equivalentes de Caixa

0,00

Investimentos e Aplicações

0,00

Outros Bens e Direitos

0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)

Execução da Receita
PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

-

-

Contribuições dos Servidores

0,00

0,00

Demais Receitas Previdenciárias

0,00

0,00

TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)

0,00

0,00

Documento gerado em 18/04/2022 11:54:47
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0,00
0,00
0,00
0,00

Outras Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)

Documento gerado em 18/04/2022 11:54:47

0,00

Pensões

-

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c)

Aposentadorias

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)
-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS EMPENHADAS
ATÉ O BIMESTRE (d)

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS PAGAS ATÉ
O BIMESTRE (f)

Execução da Despesa
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ
O BIMESTRE (e)

-
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Valores

Notas Explicativas

28/02/2022

Notas Explicativas

-

Notas Explicativas

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Receita Orçamentária
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias
RECEITAS CORRENTES (I)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
IPTU

Até o Bimestre / 2022

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS (a)

-

25.462.677,00
4.015.160,00

4.342.485,17
178.563,38

252.200,00

1.875,05

ISS

2.859.700,00

109.813,78

ITBI

51.000,00

27.259,39

IRRF

465.000,00

31.784,87

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

387.260,00

Contribuições
Receita Patrimonial
Aplicações Financeiras (II)
Outras Receitas Patrimoniais

7.830,29

175.000,00

28.764,59

53.015,00

114.289,66

53.015,00

113.139,66

0,00

1.150,00

20.493.542,00

3.908.816,09

Cota-Parte do FPM

8.207.392,00

1.816.155,35

Cota-Parte do ICMS

5.846.800,00

1.224.670,69

Cota-Parte do IPVA

176.000,00

34.653,21

24.000,00

120,74

Transferências Correntes

Cota-Parte do ITR
Transferências da LC 87/1996
Transferências da LC nº 61/1989

0,00

0,00

69.840,00

11.892,85

Transferências do FUNDEB

1.728.000,00

378.016,54

Outras Transferências Correntes

4.441.510,00

443.306,71

725.960,00

112.051,45

Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Financeiras (III)
Receitas Correntes Restantes

0,00

0,00

725.960,00

112.051,45

25.409.662,00

4.229.345,51

RECEITAS DE CAPITAL (V)

2.150.000,00

1.601.655,61

Operações de Crédito (VI)

2.000.000,00

303.478,82

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)

Amortização de Empréstimos (VII)
Alienação de Bens

0,00

0,00

50.000,00

143.600,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)

0,00

0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)

0,00

0,00

50.000,00

143.600,00

100.000,00

1.154.576,79

Outras Alienações de Bens
Transferências de Capital
Convênios

100.000,00

0,00

0,00

1.154.576,79

0,00

0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)

0,00

0,00

Outras Receitas de Capital Primárias

0,00

0,00

150.000,00

1.298.176,79

25.559.662,00

5.527.522,30

Outras Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)

Documento gerado em 18/04/2022 11:54:47
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3.974.097,41

0,00
0,00
0,00

Aquisição de Título de Crédito (XIX)

Demais Inversões Financeiras

Documento gerado em 18/04/2022 11:54:47

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)
30.815.338,58

0,00

7.756.512,42

442.000,00

0,00

7.035.024,13

1.336.301,03

437.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.773.901,03
1.336.301,03

0,00

8.198.512,42
7.756.512,42

5.698.723,10

11.321.614,84
23.058.826,16

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)

Amortização da Dívida (XX)

5.878.723,10
1.724.625,69
180.000,00

-

DESPESAS EMPENHADAS

180.000,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)

Inversões Financeiras

Investimentos

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)

Outras Despesas Correntes

Juros e Encargos da Dívida (XIV)

23.238.826,16
11.737.211,32

Pessoal e Encargos Sociais

-

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS CORRENTES (XIII)

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias

-

3.163.070,01

511.969,82

39.018,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

511.969,82

550.988,58

2.651.100,19

957.773,97

35.966,94

1.693.326,22

2.687.067,13

DESPESAS LIQUIDADAS

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

2.232.283,75

280.039,93

39.018,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280.039,93

319.058,69

1.952.243,82

850.656,34

35.966,94

1.101.587,48

1.988.210,76

-

DESPESAS PAGAS (a)
-

269.012,19

0,00

33.930,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.930,74

269.012,19

134.353,82

32.786,18

134.658,37

301.798,37

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)

Até o Bimestre / 2022

Despesa Orçamentária

-

-

562.572,09

348.387,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348.387,40

348.387,40

214.184,69

195.518,07

0,00

18.666,62

214.184,69

PAGOS (c)
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564.816,99

348.827,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348.827,30

348.827,30

215.989,69

197.323,07

0,00

18.666,62

215.989,69

LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Até o Bimestre / 2022

Resultado Primário - Acima da Linha

VALOR

Resultado Primário - Acima da Linha

-

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc))

2.463.654,27

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Meta Fixada na LDO

Meta Fiscal para o Resultado Primário

VALOR CORRENTE

Meta Fiscal para o Resultado Primário

-

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-1.411.015,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Até o Bimestre 2022

Juros Nominais

VALOR

Juros Nominais

-

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)

113.139,66

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)

35.966,94

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Até o Bimestre / 2022

Resultado Nominal - Acima da Linha

VALOR

Resultado Nominal - Acima da Linha

-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

2.540.826,99

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Meta Fixada na LDO

Meta Fiscal para o Resultado Nominal

VALOR CORRENTE

Meta Fiscal para o Resultado Nominal

-

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-1.538.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal

Saldo
Em 31/12/2021 (a)

Até o Bimestre 2022 (b)

-

-

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

3.180.800,65

DEDUÇÕES (XXIX)
Disponibilidade de Caixa
Disponibilidade de Caixa Bruta
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Demais Haveres Financeiros
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

3.107.851,15

8.595.166,02

11.527.185,94

8.595.166,02

11.527.185,94

8.876.728,62

11.693.299,62

281.562,60

14.795,31

0,00

151.318,37

0,00

0,00

-5.414.365,37

-8.419.334,79

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Resultado Nominal - Abaixo da Linha
Resultado Nominal - Abaixo da Linha

Até o Bimestre
VALOR
-

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

3.004.969,42

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Ajuste Metodológico
Ajuste Metodológico
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

Até o Bimestre 2022
VALOR
266.767,29

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

0,00

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)

0,00

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)

0,00

AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII +
XXXVIII)

Documento gerado em 18/04/2022 11:54:47

0,00
-197.375,14
2.540.826,99
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Resultado Primário - Abaixo da Linha
Resultado Primário - Abaixo da Linha

Até o Bimestre
VALOR
-

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)

2.463.654,27

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Informações Adicionais
Informações Adicionais

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
-

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.113.610,63

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

1.113.610,63

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Notas Explicativas
Notas Explicativas

Valores
28/02/2022
-

Notas Explicativas
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0,00

Tribunal de Contas do Município
11.881,22

336.398,30

0,00

0,00

0,00

0,00

336.398,30

336.398,30

Em 31 de dezembro de 2021 (b)

335.729,11

0,00

0,00

0,00

0,00

335.729,11

335.729,11

Pagos (c)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelados (d)

0,00
0,00
0,00

Câmara Municipal

Tribunal de Contas do Município

Documento gerado em 18/04/2022 11:54:47

0,00

PODER LEGISLATIVO

0,00

Em Exercícios Anteriores (a)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos (c)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Em 31 de dezembro de 2021 (b)

Inscritos

PODER EXECUTIVO

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

Poder/Órgão - Intra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelados (d)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo e = (a + b) - (c + d)

12.550,41

0,00

0,00

0,00

0,00

12.550,41

12.550,41

Saldo e = (a+ b) - (c + d)

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

TOTAL (III) = (I + II)

0,00

0,00

Câmara Municipal

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

0,00

11.881,22

11.881,22

Em Exercícios Anteriores (a)

Inscritos

PODER LEGISLATIVO

PODER EXECUTIVO

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)

Poder/Órgão

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

0,00

0,00

0,00

0,00

564.816,99

0,00

0,00

0,00

0,00

564.816,99

564.816,99

562.572,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquidados (h)

0,00

0,00

0,00

0,00

562.572,09

562.572,09

Pagos (i)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos (i)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

1.629.763,84

0,00

0,00

0,00

0,00

1.629.763,84

Em 31 de dezembro de 2021 (g)

Inscritos
0,00

Em Exercícios Anteriores (f)

Poder/Órgão Intra

Poder/Órgão - Intra

360.674,09

0,00

0,00

0,00

0,00

360.674,09

1.629.763,84

Liquidados (h)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Em 31 de dezembro de 2021 (g)

Inscritos
360.674,09

Em Exercícios Anteriores (f)

Poder/Órgão

Poder/Órgão

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelados (j)

14.861,42

0,00

0,00

0,00

0,00

14.861,42

14.861,42

Cancelados (j)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo Total L = (e + k)

1.425.554,83

0,00

0,00

0,00

0,00

1.425.554,83

1.425.554,83

Saldo Total L = (e + k)
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo k = (f + g) - (i + j)

1.413.004,42

0,00

0,00

0,00

0,00

1.413.004,42

1.413.004,42

Saldo k = (f + g) - (i + j)
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
Valores

Notas Explicativas

28/02/2022

Notas Explicativas

-

Notas Explicativas

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Impactos das Contratações de PPP
Impactos das Contratações de PPP

Especificação de PPP
SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR

SALDO FINAL ATÉ O
BIMESTRE

-

-

TOTAL DE ATIVOS
Ativos Constituídos pela SPE
TOTAL DE PASSIVOS
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE
Provisões de PPP
Outros Passivos
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Obrigações Contratuais
Riscos não Provisionados
Garantias Concedidas
Outros Passivos Contingentes

Documento gerado em 18/04/2022 11:54:47

Página 30 de 34

www.diariomunicipal.sc.gov.br

EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO CORRENTE (EC)

<EC + 1>

<EC + 2>

<EC + 3>

Despesas de PPP
<EC + 4>

<EC + 5>

<EC + 6>

EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO CORRENTE (EC)

<EC + 1>

<EC + 2>

EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO CORRENTE (EC)

<EC + 1>

<EC + 2>

<EC + 3>

Despesas de PPP
<EC + 4>

EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO CORRENTE (EC)

Total das Despesas de PPP
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TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)

TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)

TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)

TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)

Total das Despesas de PPP

-

EXERCÍCIO ANTERIOR
-

EXERCÍCIO CORRENTE (EC)

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)

-

<EC + 1>

<EC + 1>

-

<EC + 2>

<EC + 2>

-

<EC + 3>

Despesas de PPP

<EC + 3>

Despesas de PPP

-

<EC + 4>

<EC + 4>

-

<EC + 5>

<EC + 6>

-

<EC + 6>

<EC + 6>

<EC + 6>

<EC + 5>

<EC + 5>

<EC + 5>

<EC + 4>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes (II.1)

<EC + 3>

Despesas de PPP

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

<EC + 7>

<EC + 7>

-

<EC + 7>

<EC + 7>

<EC + 7>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

-

-

<EC + 9>

<EC + 9>

<EC + 9>

<EC + 9>

<EC + 9>
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<EC + 8>

<EC + 8>

<EC + 8>

<EC + 8>

<EC + 8>
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Valores

Notas Explicativas

28/02/2022

Notas Explicativas

-

Notas Explicativas

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios
Valores

Balanço Orçamentário

Até o Bimestre

Balanço Orçamentário

-

RECEITAS
Previsão Inicial

27.612.677,00

Previsão Atualizada

27.612.677,00

Receitas Realizadas

5.944.140,78

Déficit Orçamentário

0,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

1.113.610,63

DESPESAS
Dotação Inicial

27.612.677,00

Dotação Atualizada

31.457.338,58

Despesas Empenhadas

7.652.624,13

Despesas Liquidadas

3.238.055,71

Despesas Pagas

2.307.269,45

Superávit Orçamentário

2.706.085,07

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios
Valores

Despesas por Função/Subfunção

Até o Bimestre

Despesas por Função/Subfunção

-

Despesas Empenhadas

7.652.624,13

Despesas Liquidadas

3.238.055,71

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios
Valores

Receita Corrente Líquida - RCL

Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida - RCL

-

Receita Corrente Líquida

26.562.447,29

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

26.098.747,19

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

26.098.747,19

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios
Valores

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Até o Bimestre

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

-

Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
Receitas Previdenciárias Realizadas

0,00

Despesas Previdenciárias Empenhadas

0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas

0,00

Despesas Previdenciárias Pagas

0,00

Resultado Previdenciário

0,00

Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)
Receitas Previdenciárias Realizadas

0,00

Despesas Previdenciárias Empenhadas

0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas

0,00

Despesas Previdenciárias Pagas

0,00

Resultado Previdenciário

0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios
Resultados Primário e Nominal
Resultados Primário e Nominal

Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da
LDO (a)

Resultado Apurado até o
Bimestre (b)

% em Relação à Meta
(b/a)

-

-

-

Resultado Primário - Acima da Linha

-1.411.015,00

2.463.654,27

0,00

Resultado Nominal - Acima da Linha

-1.538.000,00

2.540.826,99

0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo

Estágios dos Restos a Pagar
Inscrição

Cancelamento Até o Bimestre

Pagamento Até o Bimestre

Saldo a Pagar

-

-

-

-

348.279,52

0,00

335.729,11

12.550,41

348.279,52

0,00

335.729,11

12.550,41

0,00

0,00

0,00

0,00

Poder Judiciário
Ministério Público
Defensoria Pública
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo

1.990.437,93

14.861,42

562.572,09

1.413.004,42

1.990.437,93

14.861,42

562.572,09

1.413.004,42

0,00

0,00

0,00

0,00

2.338.717,45

14.861,42

898.301,20

1.425.554,83

Poder Judiciário
Ministério Público
Defensoria Pública
TOTAL
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Apuração das Despesas com Ensino
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Limites Constitucionais Anuais

Valor Apurado Até o Bimestre

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

% Mínimo a Aplicar no Exercício

-

% Aplicado Até o Bimestre

-

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino

-

934.870,69

25,00

23,20

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação
Básica

0,00

70,00

0,00

Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação
Infantil

0,00

50,00

0,00

Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de
Capital

0,00

15,00

0,00
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Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Valor Apurado no Exercício

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Saldo Não Realizado

-

-

Receitas de Operações de Crédito
Despesa de Capital Líquida

303.478,82

1.696.521,18

1.773.901,03

6.424.611,39
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Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência

Exercício de Apuração
Exercício

10º Exercício

20º Exercício

35º Exercício

-

-

-

-

Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Receitas Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

0,00

Resultado Previdenciário

0,00

0,00

0,00

0,00

Receitas Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

0,00

Resultado Previdenciário

0,00

0,00

0,00

0,00

Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
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Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Valor Apurado no Exercício

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo a Realizar

-

-

Receitas da Alienação de Ativos

0,00

0,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

0,00

0,00
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Apuração das Despesas com Saúde
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de
Impostos

Valor Apurado Até o Bimestre
-

Limites Constitucionais Anuais
% Mínimo a Aplicar no Exercício

% Aplicado Até o Bimestre

519.258,33

15,00

12,88

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º bimestre

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP

Valor Realizado no Período
Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios
Valores

Notas Explicativas

28/02/2022

Notas Explicativas

-

Notas Explicativas

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by JADIR LUIZ DE SOUZA:01857321944
Date: 2022.04.18 11:55:40 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Abdon Batista - SC

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.
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Agrolândia
Prefeitura
DECRETO Nº 056, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840689

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
Rua dos Pioneiros, 109 – CEP 88420-000 – Agrolândia/SC
Fone/Fax (47) 3534-4212 - www.agrolandia.sc.gov.br

DECRETO Nº 056, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

Dispõe sobre a Classificação Definitiva
do Edital de Chamada Pública n⁰
03/2022.
O Prefeito Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais que lhe foram conferidas pelo art. 79, inciso VI da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a classificação definitiva do Edital de Chamada Pública
n⁰ 03/2022, conforme Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Agrolândia, 19 de abril de 2022.

José Constante
Prefeito Municipal

Valmir Batista
Secretário de Administração, Planejamento e
Finanças

Decreto nº 056, de 19 de abril de 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
Rua dos Pioneiros, 109 – CEP 88420-000 – Agrolândia/SC
Fone/Fax (47) 3534-4212 - www.agrolandia.sc.gov.br

ANEXO ÚNICO
CHAMADA PÚBLICA 03/2022
CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA
Cargo: Engenheiro Civil
Posição

Candidato

Prova de Atuação
Títulos: Profissional
Atributo
s

Data de
nascimento

Resultado

1º

Darli Mateus Pivetta

05

25

12/01/1993

CLASSIFICADO

2º

Alexandre Gustavo Fuck

05

25

21/05/1980

CLASSIFICADO

3º

Ana Kelly Flores

25

07/03/1994

CLASSIFICADO

4º

Tamara Juliana Geiss

25

18/11/1994

CLASSIFICADO

5º

Eva Sheila Mariani Esser

25

06/07/1994

CLASSIFICADO

6º

Gabriel Alexandre Hoegen

25

23/05/1995

CLASSIFICADO

7º

Danieli Lopes

15

12/12/1994

CLASSIFICADO

8º

Rafael Roman Vanz

10

12/08/1995

CLASSIFICADO

9º

Laura Marschall

07/09/1994

CLASSIFICADO

10º

Jean Toni Ern

13/06/1969

CLASSIFICADO

Camila Guckert

04/09/1997

CLASSIFICADO

Rômulo Caregnato

18/12/1998

CLASSIFICADO

Sheila Mara Stempcosqui

24/03/1999

CLASSIFICADO

05

Joel de Carvalho

ELIMINADO
Cargo: Orientador Social

Posição

Candidato

Prova de Atuação
Títulos: Profissional
Atributos

Data de
nascimento

Resultado

1º

Eliane da Silva

28/11//1982

CLASSIFICADO

2º

Anatiele Lopes Moreira

12/11/1990

CLASSIFICADO

3º

Emanueli Policastro Souza

06/05/1991

CLASSIFICADO

4º

Pablo Henrique de Souza
Lima

09/12/1998

CLASSIFICADO

Nilva Vieira Weiers

ELIMINADO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
Rua dos Pioneiros, 109 – CEP 88420-000 – Agrolândia/SC
Fone/Fax (47) 3534-4212 - www.agrolandia.sc.gov.br

Cargo: Profissional de Educação Física
Posição

Candidato

1º

Natan Luriel Bauer

2º

Alexsandra Michele
Gonçalves

Prova de Atuação
Títulos: Profissional
Atributos
25
05

Data de
nascimento

Resultado

03/01/1992

CLASSIFICADO

19/03/1992

CLASSIFICADO

Elson Alex Gracioli

ELIMINADO
Cargo: Psicólogo

Posição

Candidato

Prova de Atuação
Títulos: Profissional
Atributos

Data de
nascimento

Resultado

1º

Maria Eufrásia de Faria

10

25

20/03/1972

CLASSIFICADO

2º

Letícia Feliciano Cardoso

05

25

25/101987

CLASSIFICADO

3º

Emanueli Policastro Souza

05

25

06/05/1991

CLASSIFICADO

4º

Kelly Mídia Vieira Monteiro

05

25

21/03/1985

CLASSIFICADO

5º

Iran dos Santos Ramos

05

25

23/09/1970

CLASSIFICADO

6º

Patricia Souza Nardelli

05

25

23//08/1991

CLASSIFICADO

7º

Adrielen Larissa Zamboni
Correia

25

15/04/1996

CLASSIFICADO

8º

Renata Faria Arruda

23/03/1998

CLASSIFICADO

9º

Maria Angelica Victorino
de Moura

23/07/1981

CLASSIFICADO

10º

Anatiele Lopes Moreira

12/11/1990

CLASSIFICADO

11º

Marcela
Ferreira

03/05/1998

CLASSIFICADO

12º

Gabriela Fernanda Barth

13/11/1998

ELIMINADA

13º

Solange
de
Sanguebuche

13/04/1987

ELIMINADA

do

Nascimento

Freitas

Cargo: Fonoaudiólogo
Posição

Candidato

Prova de
Títulos:
Atributos

Atuação
Profissional

Data de
nascimento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
Rua dos Pioneiros, 109 – CEP 88420-000 – Agrolândia/SC
Fone/Fax (47) 3534-4212 - www.agrolandia.sc.gov.br

Cargo: Agente de Serviços Gerais
Posição

Candidato

Prova de
Títulos:
Atributos

Atuação
Profissional

Data de
nascimento

Resultado

10

11/12/1986

CLASSIFICADA

1º

Juçara Manske

2º

José Sorli Marcelino

17/03/1962

CLASSIFICADO

3º

Janete Aparecida Leandro

29/10/1962

CLASSIFICADA

4º

Lúcia Garcia Souza

11/07/1967

CLASSIFICADA

5º

Rosilei Marcondes da Cruz

23/12/1967

CLASSIFICADA

6º

Rozemar
Barboza
Oliveira de Jesus

12/08/1979

CLASSIFICADA

7º

Patricia Radatz

07/03/1984

CLASSIFICADA

8º

Juliana Zwicker Barg

17/05/1990

CLASSIFICADA

9º

Renata
Alves

14/03/1997

CLASSIFICADA

Thais

de

Lacerda

Decreto nº 056, de 19 de abril de 2022
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DECRETO Nº 057, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840904

DECRETO Nº 057, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, nos termos do inciso VI do art. 79 da Lei Orgânica,
CONSIDERANDO o inciso III, do artigo 8º da Lei nº 2.857, de 15 de dezembro de 2021, que autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar;
CONSIDERANDO a solicitação de alteração orçamentária n° 009/2022, na forma da Instrução Normativa n° 001, de 30 de abril de 2021,
DECRETA:
Art. 1⁰ Abre Crédito Adicional Suplementar na seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:
0701 – Secretaria de Infraestrutura

Valor (RS)

15.0451.0039 2034 – Manut.e Modernização da Secretaria de Infraestrutura
(XXX) 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.00.00 – Aplicações Diretas

750.000,00

Art. 2⁰ Utilizar-se-á para a suplementação criada no art. 1º deste Decreto o recurso proveniente do Superávit Financeiro do exercício anterior na fonte abaixo:
Vínculo

Descrição

Valor (R$)

0.3.00.00

Recursos Ordinários

750.000,00

Art. 3⁰ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Agrolândia, 19 de abril de 2022.
José Constante
Prefeito Municipal
Valmir Batista
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 21/2022 - CONTRATADO: FERNANDO JOAQUIM MOSER

Publicação Nº 3839481

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
CONTRATO Nº 21/2022
CONTRATADO: FERNANDO JOAQUIM MOSER
CPF: 037.133.759-33
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER
OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA REDE
PÚBLICA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA.
VALOR: R$ 31.264,27 (TRINTA E UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
Agrolândia, 13 de Abril de 2022.
JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal

EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 22/2022 - CONTRATADO: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR
VALE DO ITAJAÍ

Publicação Nº 3839499

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
CONTRATO Nº 22/2022
CONTRATADO: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR VALE DO ITAJAÍ
CNPJ Nº: 07.125.517/0001-56
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OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER
OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA REDE
PÚBLICA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA.
VALOR: R$ 41.114,00 (QUARENTA E UM MIL E CENTO E QUATORZE REAIS).
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
Agrolândia, 13 de Abril de 2022.
JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal

EXTRATO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 20/2022 - CONTRATADO: JORGE LUIZ DA CUNHA

Publicação Nº 3839446

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
CONTRATO Nº 20/2022
CONTRATADO: JORGE LUIZ DA CUNHA
CPF: 479.582.869-53
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER
OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA REDE
PÚBLICA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA.
VALOR: R$ 37.686,52 (TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
Agrolândia, 13 de Abril de 2022.
JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal

EXTRATO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2022 - CONTRATADO: HILÁRIO FABRIS

Publicação Nº 3839511

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
CONTRATO Nº 23/2022
CONTRATADO: HILÁRIO FABRIS
CPF Nº: 811.793.599-68
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER
OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA REDE
PÚBLICA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA.
VALOR: R$ 55.875,30 (CINQUENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
Agrolândia, 13 de Abril de 2022.
JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal

EXTRATO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2022 - CONTRATADO: IVONETE CAMPREGHER

Publicação Nº 3839516

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
CONTRATO Nº 24/2022
CONTRATADO: IVONETE CAMPREGHER
CPF Nº: 907.756.359-87
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER
OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA REDE
PÚBLICA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA.
VALOR: R$27.887,25 (VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
Agrolândia, 13 de Abril de 2022.
JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3839554

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
CONTRATO Nº 25/2022
CONTRATADO: VILTON ADAMI
CPF Nº: 383.242.889-53
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER
OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA REDE
PÚBLICA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA.
VALOR: R$27.600,00 (VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS).
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
Agrolândia, 13 de Abril de 2022.
JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022

Publicação Nº 3841754
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DE50C0112D30ECBCE34458169E564D1D48E3785B

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LANCHES, MARMITAS, COFFE BREAK E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
PARA ATENDER OS CURSOS, ASSESSORAMENTOS E OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de
21/06/1993, e suas alterações e Lei Complementar 123/06 alterada pela lei 147/14.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 09:00 horas do dia 12 (Doze) de Maio de 2022, na sala de Reunião do Departamento de Compras
situado na rua: Dos Pioneiros, Nº. 109, Centro de Agrolândia/SC.
INFORMAÇÕES: Telefone: (47) 3534-4212 ou no site: www.agrolandia.sc.gov.br.
Agrolândia, 19 de Abril de 2022.
JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal
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Agronômica
Prefeitura
DECRETO Nº 066/2022

Publicação Nº 3839137

DECRETO N° 066/2022 DE 20 DE ABRIL DE 2022.
“ALTERA A EMENTA E O ART 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 42/2022 DE 11 DE MARÇO DE 2022 E DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO AFETADAS POR ESTIAGEM PROLONGADA – 1.4.1.1.0, CONFORME PORTARIA MDR 260/2022.”
O Prefeito Municipal em exercício de Agronômica, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso VI,
Art. 79, da Lei Orgânica Municipal e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012,
CONSIDERANDO:
I – Que nos últimos 4 anos tem ocorrido reduzidos volumes de chuvas, o que tem levado a ocorrência de períodos sucessivos de Estiagem
que ocasionou escassez de água, que tem ocasionado, em períodos mais quentes, danos humanos e prejuízos nas atividades agropecuárias
11 de março de 2022, às 10 horas, na área rural do município de Agronômica; no território do município de Agronômica;
II- Que em decorrência dos seguintes danos: restrição ou falta d’água potável para 17 famílias (40 pessoas) no meio rural e redução de
cerca de 30% na produtividade das lavouras de milho, soja, melancia, feijão, hortaliças e fumo, e, pastagens naturais e cultivadas;
V – Que o parecer da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil, relatando a ocorrência deste desastre é favorável à declaração de
Situação de emergência.
DECRETA:
Art. 1º. Ficam alterados a Ementa e Art 1º do Decreto Nº 042/2022 de 11 de março de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO AFETADAS POR ESTIAGEM PROLONGADA – 1.4.1.1.0, CONFORME
PORTARIA MDR 260/2022.”
“Art. 1º. Fica declarada Situação de emergência nas áreas do município contidas no Formulário de Informações do Desastre - FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como Estiagem prolongada - 1.4.1.1.0, conforme
Portaria Ministério do Desenvolvimento Rural (MDR) 260/2022, de 02 de fevereiro de 2022.”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, 20 de Abril de 2022.
VOLNEI RODRIGUES
Prefeito Municipal em Exercício
Registrado e publicada na presente data.
FRANCISCO ALEXANDRE DUARTE NETO
Diretor de Administração e Finanças
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Água Doce
Prefeitura
LEI COMPLEMENTAR Nº 168/2022

Publicação Nº 3841008

LEI COMPLEMENTAR Nº 168/2022 - DE 19 DE ABRIL DE 2022
“ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR 058/2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce – SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.º Fica criada mais 1 (uma) vaga para o cargo de Psicólogo 40 horas, com previsão no Anexo I Grupo IV da Lei Complementar
058/2009, totalizando 4 (quatro) vagas.
Art. 2.º Fica criado o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho, com 01 (um) vaga, código nível CE-16, carga horária semanal 40 horas,
a ser incluído no Anexo I, Grupo III Serviços Técnicos Profissionais da Lei Complementar 058/2009.
Cargo: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Regime de Trabalho: Regime Jurídico Estatutário
Carga Horária: 40 horas semanais
Condições para Ingresso Concurso de provas ou provas e títulos
Habilitação: Curso Técnico de Segurança do Trabalho, com Registro no Ministério de Trabalho e Emprego
Descrição das Atribuições:
1. Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção.
2. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da municipalidade e determinar fatores de riscos de acidentes.
3. Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes.
4. Inspecionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, extintores e equipamentos de proteção contra
incêndios.
5. Comunicar os resultados de suas inspeções, elaborando relatórios.
6. Investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para identificar suas causas e propor as providências cabíveis.
7. Intermediar junto aos serviços médico e social da instituição, visando facilitar o atendimento necessário aos acidentados.
8. Registrar irregularidades e elaborar estatísticas de acidentes.
9. Treinar os funcionários da municipalidade sobre normas de segurança, combate à incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes.
10. Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos,
para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de acidentes.
11. Participar de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, apresentando sugestões e analisando a
viabilidade de medidas de segurança propostas, para aperfeiçoar o sistema existente.
12. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.
13. Elaborar as listas de EPI’s necessários para cumprimento das instruções normativas específicas por cargo, exigir e fiscalizar o uso correto
dos EPI,s.
14. Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função.
15. Executar outras atividades afins.
Art. 3.º Fica criado o cargo de Agente de Contratação, com 01 (uma) vaga, código nível CC-04, carga horária semanal 40 horas, a ser incluído no Anexo II, Secretaria de Administração e Fazenda da Lei Complementar 058/2009.
Cargo: AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Regime de Trabalho: Regime Jurídico Estatutário
Carga Horária: 40 horas semanais
Condições para Ingresso: nomeação de servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente da Administração Pública
Habilitação: Ensino Médio Completo
Descrição das Atribuições:
1. Formular e analisar editais de licitações e contratos, observando as solicitações de compras, legislação vigente e regulamentos da Administração;
2. Assegurar que os processos de compras atendam, aos aspectos legais, mantendo-se atualizado quanto as alterações na legislação vigente, de forma a eliminar as possibilidades de autuações dos órgãos de controle;
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3. Contribuir com as auditorias internas e externas no fornecimento de informações sobre os processos de compras/licitações, buscando
resguardar a integridade da Administração;
4. Prestar esclarecimentos em todos os processos de Licitação do poder Público Municipal;
5. Conhecer a legislação atinente aos procedimentos licitatórios;
6. Atuar de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 14.133/2021;
7. Acompanhar contratos de prestação de serviços e fornecimento de materiais e equipamentos, quando relacionados a processos licitatórios.
8. Tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.
8. Executar outras tarefas afins.
Art. 4º. Altera o Nível do Cargo de Diretor do Departamento de Compras, Licitações e Convênios do Nível CC-04 para o Nível CC-05.
Art. 5º. Altera a nomenclatura do cargo de Auxiliar de Consultório Dentário, disposto no Anexo I, para Auxiliar em Saúde Bucal.
Art. 6º. Altera a nomenclatura do cargo de Técnico em Higiene Dental, disposto no Anexo I, para Técnico em Saúde Bucal.
Art. 7º. Ficam extintos os Cargos de Diretor do Departamento de Contabilidade, previsto no Anexo II, Secretaria de Administração e Fazenda
da Lei Complementar 058/2009, e o Cargo de Analista de Licitações, previsto no Anexo I, Grupo III, Serviços Técnicos Profissionais, da Lei
Complementar 058/2009.
Art. 8º. Os dispositivos desta Lei entram em vigor na data da sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina, em 19 de abril de 2022.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
PREFEITA MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 169/2022

Publicação Nº 3841010

LEI COMPLEMENTAR Nº 169/2022 - DE 19 DE ABRIL DE 2022
“ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 069/2011 DE 22 DE MARÇO de 2011, E LEI COMPLENTAR 139/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce – SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1. Fica criada mais 1 (uma) vaga para o cargo de Médico CAPS 20 horas, com previsão no Anexo II da Lei Complementar 069/2011,
totalizando 2 (duas) vagas.
Art. 2. Altera os Vencimentos do Cargo de Médico CAPS, conforme especifica o ANEXO II.
Art. 3. As despesas provenientes da execução desta Lei Complementar, correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 4. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina, em 19 de abril de 2022.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
PREFEITA MUNICIPAL
ANEXO II
QUADRO DE VAGAS E VENCIMENTOS
CARGO

CARGA HORÁRIA

VAGAS

VENCIMENTOS

MÉDICO

20H

02

13.118,84
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Câmara Municipal
ATA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA 11-04-2022

Publicação Nº 3839119

16ª LEGISLATURA
2.ª SESSÃO LEGISLATIVA
1.º PERÍODO LEGISLATIVO
10.ª SESSÃO ORDINÁRIA
ATA N. 10/2022
Em 11 de abril de 2022.
No dia 11 de abril do ano de 2022, às 19h., na Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce, realizou-se a décima sessão ordinária pela
modalidade presencial, e participaram os nobres Edis: Senhor Alex Matheus Piaia, Presidente e Vereador do MDB; Senhor Anilton Tonial,
Vice-Presidente e Vereador do PL; Senhora Paula Cristina Mendes Gatelli, Primeira Secretária Ad Hoc e Vereadora do PL; Senhor Evandro
Carlos Zanatto, Vereador do PP e Segundo Secretário; Senhor Jorge Rone Haslinger, Vereador do PP; Senhor Laerte Nivaldo dos Santos,
Vereador do PP; Senhor Aloir Gonçalves da Conceição, Vereador do PL, Senhor Claudemir dos Santos, Vereador do PL, e José Vargas, Vereador do PP.
Em havendo quórum regimental, o SENHOR ALEX MATHEUS PIAIA, VEREADOR e PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, em nome de Deus,
declarou aberta a presente sessão ordinária cumprimentando a todos os presentes e aos internautas. Com fundamento na EMENDA MODIFICATIVA N.º 008/2015 DE 4 DE MARÇO DE 2015, que “ACRESCENTA PARÁGRAFOS NO ARTIGO 151 DA RESOLUÇÃO N. 017/2005 DE
13 DE DEZEMBRO DE 2005 – REGIMENTO INTERNO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE – SANTA CATARINA, COM
AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,” e EMENDA ADITIVA N. 001/2020, DE 16 DE ABRIL DE 2020” pela qual cria as
sessões remotas, passo a redigir esta ata.
O LAERTE NIVALDO DOS SANTOS, VEREADOR, fez a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, consoante ao Artigo 1.º da Resolução n.
067/2013 de 8 de outubro de 2013.
PEQUENO EXPEDIENTE: O SENHOR ALEX MATHEUS PIAIA, VEREADOR e PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, agradeceu à Senhora Paula
Cristina Mendes Gatelli, Primeira Secretária Ad hoc, e ao Senhor Evandro Carlos Zanatto, Segundo Secretário, pela leitura dos expedientes.
O Grupo da Edilidade estendeu os cumprimentos, bem como ao corpo técnico formado pelo Senhor Odin Gustavo Mendes Corrêa Rocha,
Servidor Público Municipal Efetivo, CE-2 ocupante do cargo de Técnico Legislativo Administrativo Matrícula n. 42; Assessor Jurídico Comissionado, Dr. Tiago Grando, OAB/SC 31.404, Matrícula n 232; Assessora Legislativa Comissionada, Senhora Raquel Tatiana Corso, Matrícula
n. 231; Contadora, Senhora Nilza Aparecida Mendes, Matrícula n. 85, e aos internautas.
Foi aprovada por unanimidade a ata da sessão ordinária realizada em 04/04/2022.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2022 - DE 8 DE ABRIL DE 2022 RECEBIDO EM REGIME DE URGÊNCIA. O SENHOR ALOIR GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, VEREADOR E LÍDER DE GOVERNO, com o uso da palavra, consignou que o texto desse projeto vem apresentar a
seguinte justificativa: “[...] O presente projeto de Lei Complementar busca adequar situações do quadro de servidores, levando em consideração as atualizações legislativas no âmbito federal. A ampliação de mais uma vaga para o cargo de Psicólogo, faz-se necessário diante ao
grande número de atendimentos que vem acontecendo no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, sendo este, um atendimento
vinculado a proteção social básica, média e alta complexidade, que atualmente conta apenas com uma equipe técnica composta por 01
(uma) assistente social, 01 (uma) psicóloga, coordenadora, 01 (uma) operadora de cadastro único e 1 (uma) assistente social que atende na
região. E devido ao aumento da demanda por atendimento psicológico, frente as adversidades que ocorreram nos últimos anos, com a situação da pandemia e pós-pandemia, ocorreu o aumento de solicitações de benefícios eventuais, ações de INSS, violências dentro dos núcleos
familiares, medidas socioeducativas, acompanhamentos de famílias entre outras demandas, que necessitam de mais um profissional na área
da Psicologia para atender a demanda. A criação do cargo de Técnico em Segurança do Trabalho, atende uma necessidade de adequação
nesta área que o Município nunca teve. Faz-se necessário também por uma obrigação legal do E-Social, que exige a gestão de informações
relacionadas à segurança do trabalho, sendo a contratação deste profissional, para a elaboração, execução e acompanhamento deste trabalho técnico vinculado a segurança dos nossos servidores, que além de uma obrigação legal, prestará um atendimento as necessidades
vinculadas a segurança e a prevenção de acidentes no trabalho. A criação do Cargo de Agente de Contratação, também vem para adequar
o Município as exigências trazidas pela Nova Lei de Licitações, Lei 14.133/2021, qual exige o Agente de Contratação para a formulação e
análise de editais de licitações e contratos, observar as solicitações de compras, acompanhar as alterações legislativa e regulamentos da
Administração, implementando-as no setor, além de contribuir com as auditorias internas e externas no fornecimento de informações sobre
os processos de compras/licitações, buscando resguardar a integridade da Administração. Quanto a alteração do Nível de vencimentos do
Diretor do Departamento de Compras, Licitações e Convênios justifica-se em decorrência da criação do cargo de Agente de Contratação,
sendo que, este último receberá os vencimentos de acordo com as funções e responsabilidades impostas pela Lei Federal 14.133/2021, sendo que o Diretor será o responsável geral por dirigir o Departamento de Compras, com todas as atribuições inerentes ao cargo para o bom
andamento do setor, auferindo uma responsabilidade muito maior com maiores atribuições funcionais. Quanto às alterações das nomenclaturas dos cargos de Auxiliar de Consultório Dentário para Auxiliar em Saúde Bucal e Técnico em Higiene Dental para Técnico em Saúde
Bucal, busca adequar o nosso texto legal ao texto da Lei Federal n. 11.889 de 24 de dezembro de 2008, que trata especificamente a estes
profissionais, utilizando as nomenclaturas citadas, criando assim maior sincronia com o texto na esfera federal, evitando uma interpretação
diferente. Quanto à extinção dos cargos de Diretor do Departamento de Contabilidade previsto no Anexo II, Secretaria de Administração e
Fazenda da Lei Complementar 058/2009, e o Cargo de Analista de Licitações, previsto no Anexo I, Grupo III, Serviços Técnicos Profissionais, da Lei Complementar 058/2009, remetem a adequações nos cargos, estando incluso a situação vinculada especificamente ao cargo de
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Analista de Licitações não ser previsto na nova Lei de Licitações, Lei 14.133/2021, não sendo mais necessário sua manutenção, e quanto ao
Diretor de Departamento de Contabilidade, desde que foi criado nunca foi provido, sendo este quesito para ambos os cargos aqui citados,
em específico o Diretor de Contabilidade não ser uma necessidade da Administração Municipal de Água Doce. [...].”
PROJETO DE LEI COMPLEMENAR Nº 005/2022 - DE 8 DE ABRIL DE 2022. O SENHOR ALOIR GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, VEREADOR E
LÍDER DE GOVERNO, com o uso da palavra, consignou que o texto desse projeto vem apresentar a seguinte justificativa: “[...] O presente
projeto de Lei Complementar busca adequar a situação da falta de Médico Psiquiatra no quadro do CAPS. Com o recente pedido de exoneração da Médica que atendia o CAPS, criou-se a necessidade de contratação de profissional especialista para atuar no CAPS Microrregional Luiz
Vieceli, o qual atende os municípios de Água Doce, Catanduvas e Treze Tílias. Atualmente é ofertado atendimento multiprofissional a uma
demanda de 350 pacientes (ativos) advindos dos municípios supra citados, porém, a partir do mês de maio de 2022 está sendo organizada a
oferta de serviço (já autorizado pelo Ministério da Saúde) através de convênios para os municípios de Ibicaré e Vargem Bonita, aumentando
assim a demanda em aproximadamente 50 pacientes. Mensalmente conforme registro no sistema RAAS, durante os meses de janeiro e
fevereiro/2022, foram prestados, uma média de 565 atendimentos pela equipe multiprofissional, na qual o profissional médico contempla e
é fundamental para andamento/evolução destes atendimentos. O paciente do CAPS apresenta transtornos mentais severos e persistentes,
uso de álcool e drogas e necessita de acompanhamento médico regular. Conforme manual do CAPS, o médico com especialização em Saúde
Mental faz parte da equipe mínima necessária para o tipo I. A justificativa para a questão do aumento dos vencimentos do Cargo de Médico
CAPS, também encontra guarida quando que, em comparação aos vencimentos de outros profissionais médicos especialistas do quadro de
servidores do nosso município, o vencimento deste é maior, sedo um empecilho para o município, quando da procura por contratação de
um profissional, pois a diferença nos vencimentos entre os profissionais especializados, tornava o cargo de Médico CAPS menos atrativo,
causando ao município uma dificuldade de preenchimento da vaga. A equiparação dos vencimentos, também reflete em uma justiça de
igualdade entre os profissionais de mesma área, que labutam com a mesma carga horária, porém, até então, auferiam valores diferenciados. Diante do exposto justificado acima, encaminhamos o presente projeto de Lei para a ampliação da vaga de Médico CAPS, de mais
uma vaga, totalizando 02 vagas, para atender essa demanda que será aumentada significativamente, ainda a aprovação da adequação dos
vencimentos, por se tratar de uma justiça de igualdade entre os profissionais especialistas. [...].”
INDICAÇÃO AO EXECUTIVO N. 008/2022, DE 7 DE ABRIL DE 2022. A SENHORA PAULA CRISTINA MENDES GATELLI, VEREADORA autora,
com o uso da palavra, disse que sua indicação apresenta a seguinte justificativa: “[...] manifesta-se a presença de Vossa Excelência e Vossas
Senhorias, a fim de propor a Chefe do Poder Executivo Municipal que juntamente com a secretaria responsável estudem a viabilidade de
implantar um Projeto Robótica sustentável. A robótica sustentável é uma metodologia de ensino que une robótica educacional e o despertar da consciência ambiental, pois a utilização de lixo eletrônico e materiais reciclados na construção de protótipos de robôs visam não só
baratear os custos, mas também é uma alternativa para reciclagem desses resíduos que seriam descartados muitas das vezes de forma
incorreta no meio ambiente. É importante destacar que a Robótica Sustentável contribui com a diminuição do impacto ambiental no momento que reutiliza o lixo eletrônico, além de ser uma atividade de baixo custo (BOGARIM et al., 2015). Com a rápida e constante evolução
das tecnologias, aumentaram também as possibilidades de aprendizado e a robótica é uma delas. Idealizar, projetar, construir e programar
robôs é uma estratégia que possibilita aprendizagens interdisciplinares, desafiadoras e divertidas, trazendo a oportunidade de o aluno relacionar suas experiências na escola com as complexidades de seu tempo. O objetivo do Projeto é explorar os conceitos e as práticas de
robótica sustentável e de baixo custo, evidenciando sua função nos processos educacionais, além de propor a programação e a resolução
de problemas como alicerces da aprendizagem. Para isso, traz estratégias para o encorajamento de uma postura investigativa, criativa e
problematizadora por parte dos estudantes. [...].”
INDICAÇÃO AO EXECUTIVO N. 009/2022, DE 7 DE ABRIL DE 2022. A SENHORA PAULA CRISTINA MENDES GATELLI, VEREADORA autora,
com o uso da palavra, disse que sua indicação apresenta a seguinte justificativa: “[...] manifesta-se a presença de Vossa Excelência e Vossas
Senhorias, a fim de propor a Chefe do Poder Executivo Municipal que juntamente com a secretaria responsável estudem a viabilidade de
proceder com a inclusão da educação política no currículo da rede municipal de ensino, visando à formação cidadã dos indivíduos, no município de Água Doce, Estado de Santa Catarina, (SC). Com a referida proposta objetiva-se promover a análise dos benefícios proporcionados
pela inclusão da Educação Política nas escolas brasileiras, dando foco aos projetos de lei e ações promovidas pela sociedade, justamente
porque o papel da Ciência Política para o processo de ensino da Educação Política no ensino básico pode promover, ao longo dos anos, a
conscientização política e social, com a finalidade de proporcionar a ascensão crítica e racional da sociedade água-docense. Dessa forma,
consequentemente, estar-se-ia fomentando uma sociedade mais crítica e informada, capaz de resolver seus problemas sociais e políticos,
afinal, um povo que tem consciência dos seus deveres políticos tende a conscientizar-se, inclusive, dos seus direitos, e não o contrário. A
Ciência Política tem como caráter essencial o estudo das instituições que regem a sociedade e suas formas de atuação. Além de estimular o
debate de temas pertinentes à consciência e participação política dos cidadãos no processo eleitoral, de forma que estes possam entender
das mediações presentes na realidade política. [...].”
GRANDE EXPEDIENTE: Com fundamento na EMENDA N. 001/2021, DE 16-12-2021, pela qual: “ALTERA A RESOLUÇÃO N.º 017/2005 DE 13
DE DEZEMBRO DE 2005, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,” deu-se o início ao grande expediente.
O SENHOR ANILTON TONIAL, VEREADOR, com o uso da palavra, disse: “temos aqui o projeto de lei complementar n. 004/2022 vem a solicitar autorização para alteração da Lei complementar n. 058/2009, para que possa existir mais uma vaga para o cargo de Psicólogo, cargo
de Técnico em Segurança do Trabalho, e Cargo de Agente de Contratação. Tendo-se em vista toda a tramitação legal para a realização de
concurso público. Também temos o projeto de lei complementar n. 005/2022, que vem a solicitar autorização para alteração de Lei Complementar, que visa à criação de 1 (uma) vaga para o cargo de Médico CAPS 20 horas. Seria isso, presidente, eu agradeço e vou olhar palavra.”
O SENHOR LAERTE NIVALDO DOS SANTOS, VEREADOR, com o uso da palavra, disse: “temos duas indicações que deram entrada também
nesta casa, a indicação nº 08 que traz a sugestão para o chefe do executivo implantar na rede Municipal projeto de robótica sustentável.
Eu acho que é importante que todas as sugestões trazidas para esta Casa vêm para contribuir, para somar, e, sendo na área da Educação, o
que vier para somar tem o meu apoio. Também temos a indicação número 009, que traz a sugestão para chefe do executivo da inclusão da
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Educação no currículo municipal à política. Eu entendo importante, pois os jovens de hoje eles não estão muito preocupados com a política.
Então, você trazendo para a sala de aula, eles já vão chegar nos seus 16 anos quando puderem fazer o título de eleitor e poder também
estar exercendo a cidadania, e, com certeza, essa sugestão tem o meu apoio também. Também eu quero parabenizar os nossos atletas
que estiveram no final de semana participando do campeonato brasileiro em Curitiba, William Walter que trouxe medalha de ouro no judô,
e o Davi Fraganello, que trouxe o bronze, mas também não podemos deixar de parabenizar os pais deles pelo empenho, o professor Julian
e toda a equipe estão de parabéns, todos os atletas que foram representar o nosso município fora do nosso Estado. Também eu quero me
dirigir ao líder de governo sobre a obra da creche nova como que está, está pronta, se tem alguma data para ser inaugurada, para entrar
em funcionamento. Se ele puder estar trazendo para nós para a próxima sessão, a gente fica agradecido. Também eu quero deixar o pedido
para ele que tem umas ruas do nosso município que foram feitas algumas obras pela Casan, empresa de água, há mais de dois meses e está
lá ainda o buraco e tem os cones lá e está atrapalhando um pouco a rua. Então, para ver da secretaria responsável, se puder estar fazendo
esses reparos para melhorar as ruas. Ainda tem uma rua que essa rua da creche que a mão única também tem uma obra dessas aí, então
pede para o líder de governo estar entrando em contato com a secretaria responsável, se eles puderem estar fazendo esses reparos para
nós. Seria isso, presidente, eu agradeço e devolvo-lhe a palavra.”
O SENHOR JOSÉ VARGAS, VEREADOR, após estender os seus cumprimentos e com o uso da palavra, disse: “eu sou favorável às indicações
da professora Paula, como assim eu sempre a chamei por que aquilo que você tem de aprender nós já maduros, de repente, temos mais
um pouco de dificuldade de aprendizagem, mas as crianças hoje elas cobram porque eu tenho dois netos que seguidamente eles fazem
cada pergunta que você fica quase sem resposta. Como hoje a gente vê que a tecnologia está avançada, nunca é demais você saber e
quanto mais rápido melhor. Falando dos projetos, aqueles que vão ficar para estudo na próxima sessão com certeza daremos o nosso aval
também que as comissões analisem, então, na próxima sessão, nós faremos o possível em dar um voto favorável naquilo que compete a
nós legisladores desta Casa. Seria isso, senhor presidente, e devolvo-lhe a palavra.”
O SENHOR ALOIR GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, VEREADOR, com o uso da palavra, disse: “tem a indicação número 008 da vereadora Paula, estudar a viabilidade de implantar na rede de ensino um projeto de robótica sustentável no município de Água Doce, Estado de Santa
Catarina, tem todo o meu apoio essa indicação, e é importante que os jovens venham aprendendo desde pequeno esse estudo de política,
por que quando chegar com a idade dos 16 a 18 anos já vão talvez votar e também entender bem sobre isso. Indicação nº 009, também
tem todo meu apoio que esses jovens usem os materiais recicláveis para fazer seus projetos e aprender na prática como que se trabalham
com os itens reciclados. Eu queria aqui só trazer ao vereador umas respostas e aqui tem o Jorge que me pediu sobre o trator da linha Olinda. Então, eu tenho aqui que o secretário me passou hoje que essa entrega tem até 180 dias após autorização recebida pelo fornecedor.
Então, foi feito o empenho dia 19/01/2022 e o prazo de entrega 18/07/2022. Então, o secretário me passou que está ligando para essa
empresa falando com um tal de Henrique para ver se apressa essa entrega desse trator, mas vai ter que esperar esse prazo. Me passou
que o secretário foi conversar e estará conversando com essa associação para resolver esse problema e ver se consegue dar uma ajuda
lá para a comunidade que está precisando deste trator. A pergunta do vereador Laerte também pedindo se a ciclovia é um município ou a
empresa que está fazendo, então a mesma resposta que eu acho que eu até dei na outra sessão, então que o secretário vai vir aqui nesta
Casa responder às perguntas dos vereadores. Evandro também me pediu sobre os cem mil do Fernando, isso é uma emenda destinada ao
esporte e não foi liberado ainda esta emenda. Então, a administração quando for liberada vai ver para onde que será usado esses cem mil
e daí traremos a resposta. Seria isso, presidente, e devolvo a palavra.”
O SENHOR LAERTE NIVALDO DOS SANTOS, VEREADOR, com o uso da palavra, citado pelo Senhor, Aloir Gonçalves da Conceição, Vereador,
com direito aos 2 minutos pela réplica, disse: “obrigado, senhor presidente. Só dizer para o líder de governo que a gente agradece o esforço
que ele faz dos nossos pedidos e sempre cada sessão ele tenta trazer para nós, só não traz o que não respondem para ele, mais obrigado
vereador Aloir.”
O SENHOR JORGE RONE HASLINGER, VEREADOR, com o uso da palavra, citado pelo Senhor, Aloir Gonçalves da Conceição, Vereador, com
direito aos 2 minutos pela réplica, disse: “obrigado, senhor presidente. Eu também agradeço ao líder do governo pela informação a respeito
do trator da associação, mas para a gente ver o quanto hoje é difícil então uma vez o prazo era de 90 dias para entrega de um bem adquirido através de um processo licitatório e hoje 180 dias. Isso é lamentável em se tratando de um trator que Associação hoje está sem trator,
então, desassistida, um trator quebrado e o outro que foi recolhido para leilão para se adquirir esse, então foi em meados do ano passado
que foi recolhido esse trator e agora até ser atendida essa associação, então se for de acordo com o prazo citado 18 de julho de 2022. Então, realmente é complicado essa situação, mas eu vejo assim que tomara que se recupere aquele trator lá existentes, porque a Associação
depende muito desse trator e se trata de pequenos produtores rurais que necessitam muito desses atendimentos no dia a dia, e nós somos
procurados ainda no dia. Ontem, eu fui procurado por um sócio desta associação que não possui trator agrícola e precisava do trator para
o corte de silagem e infelizmente não pode ser atendido. Então, é lamento mais uma vez a situação e cobro e reitero a cobrança empenho
por parte da secretaria responsável e do próprio secretário da administração também que tomem providências nesse sentido recupere esse
trator mais rápido possível. Presidente, eu agradeço e devolvo-lhe e a palavra.”
A SENHORA PAULA CRISTINA MENDES GATELLI, VEREADORA, com o uso da palavra, disse: “obrigada, senhor presidente. Eu vou retomar
algumas das considerações que eu iniciei no pequeno expediente e só falando em relação à criação dos cargos que deu a entrada por meio
do projeto de lei nº 004, esse projeto de lei da entrada nesta Casa, hoje, e vai ficar em estudos para ser votado na próxima semana. Eu
acho que é essencial nós destacarmos a importância da criação de algum desses cargos, justamente porque nós enquanto vereadores, nós
cobramos a celeridade das nossas demandas e dos nossos pedidos. Então, os exemplos que eu cito é o de agente de contratação. Hoje eu
fui até o setor conversar com o pessoal do setor de licitações e compras para compreender bem a demanda e como funciona ali para a
gente compreender na prática, enquanto isso vai fazer diferença, não é apenas só a criação de um cargo. O quanto de benefício ele vai
trazer para, justamente, essa celeridade se tornar mais rápido o processo de compra porque o setor de compras e licitações ele faz para
todas as secretarias é tudo o agente. Então, nós cobramos aqui que seja rápido, compra e rápida, que o prazo seja menor e que não se
demore tanto, mas nós precisamos de estrutura nesse setor, e essa é uma das ações que nós já cobravam que fosse tomada para que realmente isso acelere e que possa se fazer da melhor forma possível. Só compreendendo e precisando de algumas coisas do setor que a
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gente compreende o quanto que isso faz diferença, e digo que esse cargo ele é um cargo efetivo de uma pessoa efetiva que vai ter então
um adicional no seu setor para poder responder por esse cargo, e nós sabemos que o cargo tem o vencimento um pouco maior do que os
demais justamente porque como já ocorreu em anos anteriores ele responde junto ou as ações que ele faz ali. O cargo que exige mais
responsabilidade, por isso, que ele tem o valor maior e acaba sendo mais benéfico do que o outro que está sendo extinto porque o outro
de analista e licitações tem que se fazer o concurso o qual não está provido até hoje e foi criado em 2019, e a sua vaga não foi provida até
hoje e precisa fazer o concurso e contratar o profissional sendo que esse já é efetivo e já é pago pela prefeitura e vai ganhar um cargo
adicional, e nós sabemos que para atuar nesse setor só ter um curso de graduação não adianta, é uma capacitação constante e até importante que se converse o diretor de compras e licitações para compreender essa logística e o quanto isso vai fazer diferença e que nós esperamos que faça diferença porque nós queremos que seja mais rápida essa questão ali. Uma coisa na questão do técnico de segurança do
trabalho, é uma forma de gestão escolhas da gestão para que se gasta menos com a empresa contratada tendo-se um funcionário efetivo
o custo é inferior ao que se gasta com a empresa e o trabalho por ser um cargo efetivo ele se dá continuidade independente das diferentes
gestões que passam quais se dando continuidade porque ele faz parte do município então tem algumas coisas que precisam ser corrigidas
e que foram feitas alguns anos atrás e é necessário. Por isso, é importante entender o porquê de cada cargo como o cargo do psicólogo,
do psiquiatra em si no trabalho do dia a dia do serviço público. Às vezes, nos achamos que 20 horas da conta e na prática conversando com
o setor responsável, mas percebemos que não é desta forma. Então essa é uma questão que eu trago para contribuir com os vereadores,
porque eu falei nos setores responsáveis para compreender bem essa dinâmica. Eu quero comentar um pouquinho mais sobre as indicações
que trago iniciando pela indicação da robótica sustentável que se implanta na escola e eu quero dividir com os colegas vereadores os benefícios da robótica sustentável como projeto na escola, podem trazer para os alunos. Ela fornece a base para uma formação digital, estimula a criatividade e desenvolve o raciocínio lógico, permite aprimorar conhecimentos por meio de tecnologia diferenciada, conscientiza
sobre o preconceito de sustentabilidade e isso já ao encontro do projeto de educação ambiental que já existe aqui em nossa escola municipal, promove o desenvolvimento de conceitos de programação, automação e familiarização com componentes eletrônicos e próprias de
tipagens, permite construir soluções abertas desenvolve os trabalhos as relações interpessoais e a capacidade de comunicação entre os
alunos, desenvolve a capacidade de solucionar problemas utilizando a lógica de forma eficiente e compreendendo os conceitos das diversas
áreas do conhecimento e exercitando-as na prática, introduz conceitos de pesquisa com metodologia científica. É um trabalho de contra
turno que complementa o ensino de forma teórica na forma prática. Também complementando a ideia que trago que se proceda com a
inclusão da educação política da rede Municipal de ensino visando à formação cidadã dos indivíduos justamente porque eu entendo que a
educação política hoje é conhecer as funções dos cargos públicos que é isso que eu falava no início agora do grande expediente, conhecer
para que que serve o que funciona, e o que isso vai gerar de impacto discutir o impacto da desinformação nas eleições desenvolver as
habilidades para a cidadania a empatia, a comunicação tomada de decisão, trabalho colaborativo entender os aspectos do processo eleitoral brasileiro, incentivar a participação social e democrática. Nós sabemos que fazer uma educação política na prática justamente em ensinar
competências essenciais para convivência e sociedade e apresentar o sistema administrativo brasileiro. A ideia é aproveitar o espaço coletivo da escola para simular processos democráticos e estimular o protagonismo. Então eu vi nas últimas semanas que isso tem se tornado
muito mais incidente no Brasil, então na semana que se passou teve uma seleção para acadêmicos isso do curso superior que se inscrever
sem o interesse de participar de todo o processo legislativo da Assembleia Legislativa aqui do Estado de Santa Catarina para que as pessoas tenham contato com o que é estar no Legislativo, o que significa elaborar leis e fiscalizar todo o processo legislativo para que na prática
enquanto cidadão ele conheça os seus direitos e também os seus deveres e saiba o que pode ser feito com o que não pode e que esse
conhecimento é essencial no dia a dia. Nós temos também no senado e na Câmara dos deputados projetos neste sentido e nós tínhamos
aqui a nossa do vereador mirim e a educação política na escola justamente uma reflexão sobre o pensar em coletividade exercitar a empatia, pensar em nosso papel com cidadãos e o impacto de nossas ações na sociedade. A educação política a importância porque fornece
ferramentas para a cidadania ativa empoderar pessoas grupos comunidades para atuar em seus territórios e a terem esse poder de decisão.
Então é importante que os jovens de cedo aprendam a fazer essa escolha consciente, participar deste projeto que é muito mais do que o
voto e eleição o dia a dia, em todas as instituições em que ele está presente onde ele pode contribuir de alguma forma e onde ele pode
cooperar para que não todos nós estejamos trabalhando em prol de uma sociedade melhor. Então, à educação política, ou cultivar a cidadania vou buscar os seus direitos e deveres precisa sim ter o conhecimento de como funciona o setor público para nós não chegaremos às
vezes no microfone dizer coisas que nós sabemos que a lei não permite, mas porque naquele momento oportuno nós podemos falar. Os
nossos jovens precisam ter essa consciência porque lá na frente são eles que vão fazer parte das próximas gerações E como eu costumo
dizer: a verdade sempre a verdade a lei é sempre com base nela você vai sempre estar fazendo dentro do que é o princípio que a gente
fala, então a escola, ela também traz esse bem maior. Então, eu considero de suma importância e não digo aqui ele agora de criar uma
disciplina para isso porque nós temos todo entrando por dentro da escola para implementação de uma proposta curricular, mas da mesma
forma como nós já estamos trabalhando no município com a educação empreendedora e financeira dentro das disciplinas que são afins
trabalhar desta forma dentro das aulas das disciplinas que nós já temos seja lá do primeiro ano até o nono ano, enfim, que é o que nós
temos na nossa vida e municipal e fazer aí a nossa parte. Sem dúvidas, hoje nós estamos nesse espaço de poder e nos próximos anos teremos outras pessoas. Vejo muita gente descontente com a questão política, com as escolhas, e às vezes por desconhecimento de como
realmente funciona, então nós precisamos fomentar esse tipo de questão e eu acho bem importante e os nossos jovens e crianças comecem
a compreender como funciona eles se interessam. Eu tenho por experiência própria a minha filha que acompanha muito o meu trabalho e
as pessoas que convivem comigo quanto ela já tem uma visão diferente de algumas coisas então como é importante tecido nós trabalharmos com isso. Então, eu peço a colaboração dos colegas vereadores e também do Poder Executivo e da secretaria responsável. Seria isso,
senhor presidente, eu agradeço e devolvo-lhe a palavra.”
O SENHOR JORGE RONE HASLINGER, VEREADOR, com o uso da palavra, disse: “também só sobre as indicações, as duas indicações, como
a vereadora bem explicou sobre a questão da implantação na rede Municipal de ensino o projeto de robótica sustentável e da mesma forma
a indicação com a inclusão da educação política no currículo da rede Municipal de ensino visando à formação cidadã dos indivíduos. Foram
bem explicadas e tem o meu apoio. Eu vejo assim que é importante mesmo essas crianças já irem aprendendo isso é conscientizando e
que se coloque em prática depois no poder público municipal porque eu vejo, hoje, na administração pública municipal, por quanto, desvio
de função, pois tem, pessoas concursadas que fazem concurso público são aprovadas e hoje outras pessoas ocupando o lugar delas na
administração pública Municipal. Então, que se tome consciência disso e é importante e só vem a contribuir com a administração pública
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Municipal os cargos sendo ocupados por profissionais nesta área e não às vezes, por isso, ou por aquilo estarem, por exemplo, em desvio
de função ocupando essas devidas vagas, por isso, eu vejo assim bem importante essa conscientização também e bem lembrado também
da Câmara Mirim também que era importante. Eu vejo que durante o período em que foi presidente nesta Casa tinha a Câmara Mirim, a
gente acompanhava e era bem importante para os jovens pegarem o gosto pela política ocupando essas cadeiras e aprendendo o que é ser
vereador ou ser político é importante. Era isso, senhor presidente, eu agradeço e devolvo-lhe a palavra.”
O SENHOR EVANDRO CARLOS ZANATTO, VEREADOR, com o uso da palavra, disse: “obrigado, senhor presidente. Eu também gostaria de
deixar registrado aqui um grande resultado que os nossos atletas água-docenses, William Walter e o Davi, conquistaram em Curitiba no
último final de semana, aproveitando as palavras do colega vereador e solicitar que fosse encaminhado a eles ofício de congratulações
juntamente com o Sensei parabenizando pelo feito que o município de Água Doce conquistou a nível nacional e com certeza teremos outros
tantos atletas que alcançaram esse e outros feitos no esporte. Eu gostaria de me dirigir ao líder de governo, Vereador Aloir, mais uma vez
eu agradeço pelo seu empenho e acredito que nem sempre a resposta que tu nos traz é aquela que tu queria ter, isso, com certeza, eu não
sei onde é que está a secretaria de agricultura deve estar a quilômetros daqui porque para me responder se um proprietário de terras do
município de Água Doce possui o bloco de nota, desde quando que ele possui esse bloco de nota, essa resposta não vem, alguma coisa
deve estar errado lá, ou o sistema, ou não chegou a informação daqui para lá alguma coisa assim, mas eu sei que a sua parte o senhor
está fazendo e dentro do possível. Eu gostaria que viesse essa informação que o senhor já tem a pergunta. Eu gostaria também que fosse
a questão do urbanismo que fosse verificado na rua Luiz Ferronato e Arlindo Cunha a questão do mato que está bem preocupante e a reclamação dos munícipes que residem nesta rua o mato e calçamento também tanto na parte do calçamento quanto na parte das laterais o
mato já está passando pela via da rua. Então, é aí a questão que compete ao departamento de urbanismo que pudesse passar nessas duas
ruas o mais rápido possível também tem na rua Luiz Ferronato um terreno da prefeitura que fosse dado uma verificada lá nas condições
daquele terreno lá. Seria isso, senhor presidente, eu agradeço e devolvo-lhe a palavra.”
O SENHOR ALEX MATHEUS PIAIA, VEREADOR E PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, com o uso da palavra, disse: “não havendo nenhum
colega vereador, eu vou fazer as minhas considerações finais. Sobre ofício, vereador, será encaminhado, sim, para os judocas e parabéns
aos judocas e ao Sensei pelo título que trouxeram para o nosso município. Então nesta quinta-feira, dia 14/04/2022, a Câmara terá atendimento em turno único das 7 às 13 horas, seguindo horário da prefeitura Municipal. Assim os expedientes deverão ser protocolados até às
10 horas da quinta-feira para dar entrada na sessão do dia 18. Contamos com os colegas vereadores. Sobre indicações da vereadora colega
Paula foram bem explicadas pela colega, sendo duas indicações de importância para o nosso município e uma delas que me chamou bem
atenção para que ensine projeto de robótica sustentável. Os colégios já vinham sendo feito isso. Eu acho que parou e já faz um tempinho
que pararam, mas é importante ter essa robótica incentivar os alunos ajuda na memória o trabalho em grupo que as pessoas têm que se
unir para conseguir fazer os robozinhos, mas eu fiz parte e até campeonato fazia nas escolas eu acho que é importante. Então, que volte
e que se cria e que consiga ter isso em nossos colégios. Também a inclusão da educação sobre a política nos currículos da rede Municipal
onde que já teve a câmara Mirim aqui pela nossa Água Doce, eu acho que é importante essa união de nossos vereadores com os jovens.
Eu acho que é lá onde começa o intuito de gostar de trabalhar com a política administrar e a lá que saem os nossos profissionais, então o
poder público eu acho que tem que trabalhar com essa união da juventude com nós do município e também com a prefeitura é bom ter essa
união. As duas indicações tem o meu apoio. Agora também nesse momento eu quero fazer um pedido eu entrei em contato com o nosso
Tiago Grando, que é assessor da nossa Câmara, em que ele foi empossado delegado da OAB, então eu entrei em contato com ele quando
ele foi empossado eles comentaram na posse lá que tinha possibilidade de trazer aqui uma comissão de saúde pela OAB, então eu procurei
ele e convidei que esses membros da comissão da OAB que viessem até a nossa Casa esclarecer as pessoas portadoras de patologia, câncer,
para que possam tomar o conhecimento sobre seus direitos. Então, esses direitos quais são as seguradas a fim de aproximar as pessoas
portadoras com esses representantes da OAB. A nossa Casa dispõe da TV do Legislativo que é uma forma de divulgar isso para nossa população e eu espero que nesse dia 25 que eles vão vir aqui falar sobre isso. Então, eu convido a nossa população que queiram participar
dúvidas e vir aqui ver os seus direitos das pessoas portadoras de câncer. Ao mesmo tempo, eu quero deixar aqui um pedido para que faça
uma moção dando os parabéns ao nosso assessor Tiago Grando, pela sua conquista sendo delegado empossado pela OAB representando
os nossos advogados aqui do nosso município. Então, esperamos que venham e apresentem em para nós e para o nosso município aqui.
Vamos para a ordem do dia.”
ORDEM DO DIA: Resultado da ordem do dia da sessão extraordinária realizada no dia 11 de abril do ano de 2022 das matérias sobre a
Mesa Diretora em discussão e votação. Considerando-se o artigo 37 caput e seus incisos da Lei Orgânica do Município de Água Doce, SC,
traz que: “Art. 37. O Presidente da Câmara, ou quem o substituir, somente manifestará o seu voto aberto nas seguintes hipóteses: (Redação
dada pela Emenda Supressiva e Modificativa Nº 006/2013 de 12 de novembro de 2013). II – quando a matéria exigir, para a sua aprovação,
o voto aberto favorável de dois terços ou da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal; (Redação dada pela Emenda Supressiva
e Modificativa Nº 006/2013 de 12 de novembro de 2013). III – quando ocorrer empate em qualquer votação do Plenário.”
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2022 - DE 1.º DE ABRIL DE 2022, o qual tem por assunto: “REGULAMENTA O ESTUDO DE
IMPACTO DE VIZINHANÇA E PLANO BÁSICO DE ZONEAMENTO DE RUÍDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” de autoria da senhora NELCI
FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal, tendo-se a coleta dos pareceres, foi aprovado por unanimidade no dia 11 de abril de 2022.
Votação em bloco: PROJETO DE LEI Nº 037/2022 – DE 01 DE ABRIL DE 2022, o qual tem por assunto: "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; PROJETO DE LEI Nº
038/2022 – DE 01 DE ABRIL DE 2022, o qual tem por assunto: "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; PROJETO DE LEI Nº 039/2022 – DE 01 DE ABRIL DE 2022,
o qual tem por assunto: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E CRIAR FONTE DE
RECURSOS NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; PROJETO DE LEI Nº 040/2022 – DE 01 DE ABRIL DE 2022, o qual
tem por assunto: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E CRIAR FONTE DE RECURSOS NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; PROJETO DE LEI Nº 041/2022 – DE 01 DE ABRIL DE 2022, o qual tem
por assunto: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E CRIAR FONTE DE RECURSOS NO
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ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; PROJETO DE LEI Nº 042/2022 – DE 01 DE ABRIL DE 2022, o qual tem por assunto:
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL E CRIAR FONTE DE RECURSOS NO ORÇAMENTO VIGENTE
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; PROJETO DE LEI Nº 043/2022 – DE 01 DE ABRIL DE 2022, o qual tem por assunto: “AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER EM DOAÇÃO BENS MÓVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; PROJETO DE LEI Nº 044/2022 – DE 01
DE ABRIL DE 2022, o qual tem por assunto: "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE
BEM MÓVEL AGRÍCOLA COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSENTADOS E ASSENTADAS CONQUISTA DA LUTA, PARA OS FINS, QUE ESPECIFICA" e
PROJETO DE LEI Nº 045/2022 – DE 01 DE ABRIL DE 2022, o qual tem por assunto: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EXTINGUIR ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME MENCIONA” todos de autoria da senhora NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI,
Prefeita Municipal, tendo-se a coleta dos pareceres, foram aprovados por unanimidade no dia 11 de abril de 2022.
Votação em bloco: Indicação n. 008 de 2022 a qual tem por assunto: “PROPÕE À CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA RESPONSÁVEL ESTUDEM A VIABILIDADE DE IMPLANTAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UM PROJETO DE
ROBÓTICA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, ESTADO DE SANTA CATARINA, (SC),” e Indicação n. 009 de 2022 a qual tem
por assunto: “PROPÕE À CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA RESPONSÁVEL ESTUDEM A
VIABILIDADE DE PROCEDER COM A INCLUSÃO DA EDUCAÇÃO POLÍTICA NO CURRÍCULO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO À
FORMAÇÃO CIDADÃ DOS INDIVÍDUOS, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, ESTADO DE SANTA CATARINA, (SC)” ambas de autoria da vereadora PAULA CRISTINA MENDES GATELLI, foram aprovadas por unanimidade no dia 11 de abril de 2022.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2022 - DE 08 DE ABRIL DE 2022, o qual tem por assunto: “ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 069/2011 DE 22 DE MARÇO de 2011, E LEI COMPLENTAR 139/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS” de autoria da senhora NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal, foram baixadas as seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação Final; Finanças e Orçamento; e Comissão permanente de obras, serviços públicos, atividades privadas, ciência,
meio ambiente e agricultura, no dia 11 de abril de 2022.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2022 - DE 08 DE ABRIL DE 2022, recebido em regime de urgência, o qual tem por assunto:
“ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR 058/2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” de autoria da senhora NELCI FÁTIMA TRENTO
BORTOLINI, Prefeita Municipal, foram baixadas as seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação Final; Finanças e Orçamento; Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, no dia 11 de abril de 2022.
O SENHOR ALEX MATHEUS PIAIA, VEREADOR E PRESIDENTE, com o uso da palavra, disse: “o programa da Rádio Tropical FM será esta
semana de responsabilidade do Senhor José Vargas, Vereador.”
Nada mais em havendo a tratar, o SENHOR ALEX MATHEUS PIAIA, VEREADOR E PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, com o uso da palavra,
disse: “nada mais havendo a tratar, em nome de Deus encerro a presente sessão ordinária, e convoco todos os vereadores para a sessão
ordinária que será realizada no dia 18 de abril de 2022, às 19 horas, salvo convocação extraordinária.” E para constar, eu Odin Gustavo
Mendes Corrêa Rocha, Servidor Público Municipal Efetivo, Técnico Legislativo Administrativo, Matrícula 42, lavrei a presente ata que será
lida, e se aprovada, será assinada pelos membros da Mesa Diretora.
ALEX MATHEUS PIAIA
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce
PAULA CRISTINA MENDES GATELLI
Primeira Secretária Ad Hoc da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce
EVANDRO CARLOS ZANATTO
Segundo Secretário da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce

DELIBERAÇÕES PLENÁRIA DIA 19-04-2022

Publicação Nº 3839386

No dia 11 (onze) do mês de abril do ano de 2022 dois mil e vinte dois, ocorreu a 11ª sessão ordinária, na qual estiveram presentes os
Vereadores e Vereadoras desta Casa Legislativa: Alex Matheus Piaia, Vereador do MDB e Presidente, Senhor Anilton Tonial, Vereador do
PL Vice-Presidente, Senhor Agenor José Nichetti, Vereador do PL e Primeiro-Secretário, Senhor Evandro Carlos Zanatto, Vereador do PP e
Segundo Secretário, Senhora Paula Cristina Mendes Gatelli, Vereadora do PL, Senhor Jorge Rone Haslinger Vereador do PP, Senhor Laerte
Nivaldo dos Santos, Vereador do PP, Senhor Aloir Gonçalves da Conceição, Vereador do PL e Senhor José Vargas Vereador do PP.
PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2022, DE 08 DE ABRIL DE 2022 de autoria da Senhora Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita
Municipal, pelo qual traz por assunto: “ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR 058/2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, foi aprovada por maioria absoluta no dia 18 de abril de 2022.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2022, DE 08 DE ABRIL DE 2022 de autoria da Senhora Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita
Municipal, pelo qual traz por assunto: “ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 069/2011 DE 22 DE MARÇO de 2011, E LEI COMPLENTAR 139/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, foi aprovada por unanimidade no dia 18 de abril de 2022.
PROJETO DE LEI Nº 046/2022, DE 14 DE ABRIL DE 2022 de autoria da Senhora Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita Municipal, pelo
qual traz por assunto: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONALSUPLEMENTAR E CRIAR FONTE DE
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RECURSOS NO ORÇAMENTO VIGENTE EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, foi baixado nas seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação
Final; Finanças e Orçamento, no dia 11de abril de 2022.
PROJETO DE LEI Nº 047/2022, DE 14 DE ABRIL DE 2022 de autoria da Senhora Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita Municipal, pelo qual
traz por assunto: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ANULAR TOTALMENTE
E TRANSFERIR FONTE DE RECURSOS NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, foi baixado nas seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação Final; Finanças e Orçamento; Obras,Serviços
Públicos, Atividades Privadas, Ciência, Meio Ambiente e Agricultura, no dia 11de abril de 2022.
PODER LEGISLATIVO
PROJETO DE LEI PARLAMENTAR Nº 004/2022, DE 12 DE ABRIL DE 2022 de autoria da Senhora Paula Cristina Mendes Gatelli pela qual tem
por assunto: “DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DA EDUCAÇÃO POLÍTICA NO CURRÍCULO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ÁGUA DOCE,
ESTADO DE SANTA CATARINA (SC), VISANDO À FORMAÇÃO CIDADÃ DOS INDIVÍDUOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,” foi aprovada por
unanimidade no dia 18 de abril de 2022.
INDICAÇÃO AO EXECUTIVO Nº 010/2022 DE 08 DE ABRIL DE 2022 de autoria do Senhor Jorge Rone Haslinger pela qual tem por assunto:
“PROPÕE À CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE JUNTAMENTE COM OS RESPONSÁVEIS PELO DEPARTAMENTO DA COMISSÃO
MUNICIPAL DE TRÂNSITO PROCEDAM COM A PINTURA DE UMA FAIXA DE PEDESTRE SOBRE A VIA ASFÁLTICA NA AVENIDA INDEPENDÊNCIA, ONDE ESTÃO LOCALIZADOS DOIS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, SENDO UM DE CADA LADO, NAS
PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA DO SENHOR SETEMBRINO LUVISON, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, ESTADO DE SANTA
CATARINA ,” foi aprovada por unanimidade no dia 18 de abril de 2022.
INDICAÇÃO AO EXECUTIVO Nº 011/2022 DE 11 DE ABRIL DE 2022 de autoria do Senhor José Vargas pela qual tem por assunto: “PROPÕE
AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA QUE ESTUDE A VIABILIDADE DE PROCEDER COM A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E
CANALIZAÇÃO NA RUA CRUZ E SOUZA E NA RUA 9 DE JULHO, AMBAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, ESTADO DE SANTA
CATARINA.,” foi aprovada por unanimidade no dia 18 de abril de 2022.
MOÇÃO Nº002/2022 DE 07 DE ABRIL DE 2022 de autoria dos Senhores e da Senhora Jorge Rone Haslinger ;Alex Matheus Piaia; Anilton
Tonial; Paula Cristina Mendes Gatelli; Evandro Carlos Zanatto; Laerte Nilvado dos Santos; Aloir Gonçalves da Conceição; Claudemir dos
Santos e José Vargas pela qual tem por assunto: “A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGUA DOCE CONCEDE OS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSOR JALDYR BHERING FAUSTINO DA SILVA (CEDUP) DO MUNICÍPIO
DE ÁGUA DOCE, ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022, COMPLETOU 40 ANOS DO CURSO TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA;” foi aprovada por unanimidade no dia 18 de abril de 2022.
MOÇÃO Nº003/2022 DE 07 DE ABRIL DE 2022 de autoria dos Senhores e da Senhora Alex Matheus Piaia; Anilton Tonial; Paula Cristina
Mendes Gatelli; Evandro Carlos Zanatto; Laerte Nilvado dos Santos; Jorge Rone Haslinger; Aloir Gonçalves da Conceição; Claudemir dos
Santos e José Vargas pela qual tem por assunto: “A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGUA DOCE CONCEDE OS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DOMUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE AO SENHOR VAGNER ANTONIO HARTCOPF,
PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, ESTADO DE SANTA CATARINA (SC),” foi aprovada por unanimidade no dia 18 de abril de 2022.
MOÇÃO Nº004/2022 DE 07 DE ABRIL DE 2022 de autoria dos Senhores e da Senhora Alex Matheus Piaia; Anilton Tonial; Paula Cristina
Mendes Gatelli; Evandro Carlos Zanatto; Laerte Nilvado dos Santos; Jorge Rone Haslinger; Aloir Gonçalves da Conceição; Claudemir dos
Santos e José Vargas pela qual tem por assunto: “A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGUA DOCE CONCEDE OS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À EMPRESA PIONEIRO ECOMETAIS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE, NO
DIA 30 DE MARÇO DE 2022, COMPLETOU 15 ANOS,
SENDO DESTAQUE NO CENÁRIO NACIONALEINTERNACIONAL PELA QUALIDADE DE SEUS PRODUTOS,” aprovada por unanimidade no dia
18 de abril de 2022.
Nada mais havendo a tratar na presente sessão, o Presidente ALEX MATHEUS PIAIA, em nome de Deus agradeceu a presença de todos e
deu por encerrados os trabalhos convocando os Senhores Vereadores para próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia 25 (vinte cinco)
do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte dois), a partir das 19h (dezenove horas).
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TOTAL

0,00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

ALEX MATHEUS PIAIA
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE
ÁGUA DOCE SC

NILZA APARECIDA MENDES
CONTADORA

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 19/04/2022, às 17:03:05.
Nota(s) Explicativa(s):

338.312,17

0,00 APLICAÇÕES

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

191.296,23 CONTAS CORRENTES

0,00 CAIXA

APLICAÇÕES

CONTAS CORRENTES

CAIXA

191.296,23 SALDOS ATUAIS

11.644,40 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

SALDOS ANTERIORES

-20.056,46 Pagamentos de Restos a Pagar Processados

0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

-8.412,06 EXTRAORÇAMENTÁRIAS

155.428,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

0,00 Vinculada

DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO

Inscrição de Restos a Pagar Processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Vinculada

0,00 Ordinária
Recursos Ordinários

0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ordinária

Exercício Atual

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO

INGRESSOS

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
Balanço Financeiro - Anexo 13

TOTAL

Página: 1 / 1

338.312,17

0,00

0,00

226.303,99

0,00

226.303,99

22.615,52

0,00

0,00

22.615,52

0,00

0,00

89.392,66

89.392,66

89.392,66

Exercício Atual

Despesa: Empenhada

Período de: Março à Março

Exercício de 2022

Data de emissão: 19/04/2022
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BALANÇO FINANCEIRO MARÇO 2022
Publicação Nº 3841049
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Águas de Chapecó
Prefeitura
EXTRATO 1º TERMO AJUSTE VALOR ATA Nº12/2021 - CONCRETOS KNAPP

Publicação Nº 3839571

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE VALOR
Ata de Registro Nº 12/2021
De preços
Contratante:
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
CONCRETOS KNAPP LTDA
Contratada:
AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
Objeto...:
Valor...:

CONCRETO USINADO PARA DIVERSOS SETORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC.
Item 01) Concreto Usinado Convencional, FCK 25 MPA,
brita nº 0 (pedrisco), com prazo para descarga de até
2h30min, descarrego ao chão, sem uso de bomba, R$
508,99

Item 02) Concreto Usinado Convencional, FCK 25 MPA,
brita nº 1, com prazo para descarga de até 2h30min,
descarrego ao chão, sem uso de bomba, R$ 500,77
Item 03) Valor da hora adicional do caminhão betoneira,
quando o serviço de descarga ultrapassar as 2h30min,
R$ 329,23.

Licitação...:

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 36/2021 PR N° 20/2021
ÁGUAS DE CHAPECÓ, 19 de abril de 2022..
LEONIR ANTONIO HENTGES
PREFEITO MUNICIPAL
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Publicação Nº 3840629

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Contrato Nº.: 10/2021
Processo Nº: 03/2021, Pregão Eletrônico Nº 01/2021
Contratante.: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Contratada..: FN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI
Objeto.........:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE TRANSPORTE CO-

LETIVOS DE PASSAGEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE
FRETAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, BEM COMO OS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ – SC. DURANTE O ANO
LETIVO DE 2021.
Valor...........:
R$ 12.461,09(doze mil quatrocentos e sessenta e um reais e nove
centavos)
Aditivo.........: Quarto termo aditivo, em concordância com Art. 65, da lei 8666/93 e
cláusulas vigentes.
Águas de Chapecó, SC, 19 de abril de 2022.

LEONIR ANTONIO HENTGES
PREFEITO MUNICIPAL
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EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº10/2022 E 11/2022 - FERTUR VIAGENS LTDA E SÃO CRALOS TUR
VIAGENS E TURISMO LTDA

Publicação Nº 3839977

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contratante: MUNICÍPIO DE AGUAS DE CHAPECÓ
Contratada: *FERTUR VIAGENS LTDA – ATA REG. PREÇO N°10/2022
*SÃO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ATA REG. PREÇO
N° 11/2022
REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS P/ EVENTOS NO MUNICÍPIO
DE AGUAS DE CHAPECÓ (IDOSOS, CLUBES DE MAES, ETC) E P/ FORA
DO MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECÓ, DEPTO DE ESPORTES,
EDUCAÇÃO, SOCIAL, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO, SAUDE E
OUTROS.
Valor:
R$ 432.950,00(quatrocentos e
trinta
e dois
mil
novecentos e cinquenta reais)
Proj. Atividade Orçamento Anual Vigente
Licitação: Processo de licitação nº 33/2022 Pregão Presencial.
Nº.12/2022.
Vigência
12 MESES

Objeto:

ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC, 19 de abril de 2022
LEONIR ANTÔNIO HENTGES
PREFEITO MUNICIPAL
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Águas Frias
Prefeitura
EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RP Nº21/2022
AVISO DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3840281

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7E6CB9C63DB77606B491B077D293A26F4F771C3E

Processo Adm. Nº.: 56/2022
Edital: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 21/2022
Tipo : Menor preço - Unitário
Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS
DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS
Entrega dos Envelopes : 08:00 horas do dia 02 de maio de 2022.
Abertura dos Envelopes : 08:30 horas do dia 02 de maio de 2022
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua Sete de Setembro nº 512, nos dias úteis, de Segunda
à Sexta, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, pelo fone (049) 3332-0019 ou no site www.aguasfrias.sc.gov.br.
Águas Frias -SC, 19 de abril de 2022
LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO
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Águas Mornas
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022 - PP 41/2022

Publicação Nº 3839203

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS. EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pregão Presencial n° 41/2022. Objeto: Aquisição de cestas básicas, conforme Anexo I do edital. Data de Vigência: 19/04/2022 a 18/04/2023. Ata de Registro de Preço n° 01/2022 –
Evaldo Lehmkuhl Neto e Cia Ltda. Valor total: R$ 247.600,00.
Águas Mornas, 19 de abril de 2022.
Omero Prim – Prefeito Municipal

ATA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2022

Publicação Nº 3839090

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F5F2248409E14CF6D0C50F9467ABB41C662AFCF4

ATA DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 36/2022

Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor Preço Global.
Objeto: Aquisição de 01 (um) Caminhão, novo, zero-quilômetro, cabine avançada, confeccionada em chapas de aço com basculamento
mecânico, com tração 4X2, movido a óleo Diesel, em cor branco sólido, ano/modelo 2022 ou posterior e demais especificações contidas no
termo de referência anexo ao edital.
LICITANTE VENCEDOR

Valor Total da Proposta

R.F. Comércio de Caminhões Ltda.

R$ 484.500,00

HOMOLOGO o processo licitatório nº 36/2022 por entender que transcorreu em obediência a lei. ADJUDICO desta forma o objeto ao licitante
vencedor deste certame.
Águas Mornas, 19 de abril de 2022.
Omero Prim
PREFEITO MUNICIPAL

ATA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2022 - REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 41/2022

Publicação Nº 3839192

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9923B858FB14B55B48959171CC84CA7C30899E7C

Modalidade: Pregão Presencial – Registro de Preços.
Tipo: Menor preço global.
Objeto: Aquisição de Cestas Básicas.
LICITANTE VENCEDOR

Valor Total

Evaldo Lehmkuhl Neto & Cia Ltda

R$ 247.600,00

HOMOLOGO o processo licitatório nº 41/2022 por entender que transcorreu em obediência a lei. ADJUDICO desta forma o objeto ao licitante
vencedor deste certame.
Águas Mornas, 19 de abril de 2022.
Omero Prim
PREFEITO MUNICIPAL

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 60

ATA HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 35/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 35/2022

Publicação Nº 3839032

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 13AE8AD57404E4CBF5EE6BDFC46308B69BED990A

Modalidade: Tomada de Preços
Tipo: Menor Preço Global
Objeto: Contratação de empresa para construção da Cobertura na Rua Rainoldo Antônio Koerich, conforme projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, por meio do Convênio do Governo do Estado de Santa Catarina,
conforme especificações contidas no edital e seus anexos.
LICITANTE
INSTALADORA SANTA CRUZ EIRELI

Valor Total da Proposta
R$ 487.964,01

HOMOLOGO o Processo Licitatório n. 35/2022 por entender que transcorreu em obediência à lei. ADJUDICO desta forma o objeto licitado
ao licitante vencedor deste certame.
Águas Mornas, 19 de abril de 2022.
Omero Prim
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO Nº 71/2022

Publicação Nº 3839098
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FFB62E315846AF53101170D89F34369B2ABAA8A4

Publicação Resumida do Contrato nº 71/2022. Contratada: R.F Caminhões Ltda. Objeto: Aquisição de 01 (um) Caminhão, novo, zero-quilômetro, cabine avançada, confeccionada em chapas de aço com basculamento mecânico, com tração 4X2, movido a óleo Diesel, em cor branco sólido, ano/modelo 2022 ou posterior e demais especificações contidas no termo de referência anexo ao edital. Prazo: até 31/12/2022.
Valor: R$ 484.500,00. Processo de Licitação: 36/2022. Águas Mornas, 19 de abril de 2022. Omero Prim – Prefeito Municipal. Código de
registro TCE: FFB62E315846AF53101170D89F34369B2ABAA8A4.

CONTRATO Nº 72/2022

Publicação Nº 3839034
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7F87EF4BD3A04C582C2994AD19BC76EF2E715B1A

Publicação Resumida do Contrato nº 72/2022. Contratada: Instaladora Santa Cruz Eireli. Objeto: Contratação de empresa para construção
da Cobertura na Rua Rainoldo Antônio Koerich, conforme projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma
físico-financeiro e demais especificações contidas no Edital, por meio do Convênio do Governo do Estado de Santa Catarina. Prazo: até
31/12/2022. Valor: R$ 487.964,01. Processo de Licitação: 35/2022. Águas Mornas, 19 de abril de 2022. Omero Prim – Prefeito Municipal.
Código de registro TCE: 7F87EF4BD3A04C582C2994AD19BC76EF2E715B1A.

CONTRATO Nº 73/2022

Publicação Nº 3839802
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D21B3D43F9EBBF4DD42572FA011C43CA928D339A

Publicação Resumida do Contrato nº 73/2022. Contratado: Júlio José Meurer. Objeto: Prestação de serviços na área de engenharia, para
acompanhamento, vistorias e inspeção/fiscalização de obras executadas pelo município de Águas Mornas. Prazo: até 19/10/2022. Valor:
R$ 16.200,00. Águas Mornas, 19 de abril de 2022. Omero Prim – Prefeito Municipal. Código de registro TCE: D21B3D43F9EBBF4DD42572FA011C43CA928D339A.

DECRETO N°. 034 DE 20 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841770

DECRETO N°. 034/2022
NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na Lei Complementar n°. 52/2022, de 01.04.2022,
RESOLVE:
Art. 1°. – NOMEAR a Senhora Daniela Schmitz, para o Cargo Comissionado de Procurador-Geral Jurídico, a partir do dia 01.04.2022.
Art. 2°. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01.04.2022.
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Águas Mornas-SC, 20 de abril de 2022.
OMERO PRIM
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e publicado o presente decreto aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.
Luana Caroline da Silva Rosa
Responsável

DECRETO N°. 035 DE 20 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841782

DECRETO N°. 035/2022
NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na Lei Complementar n°. 52/2022, de 01.04.2022,
RESOLVE:
Art. 1°. – NOMEAR a Senhora Denise Hilleshein da Silva, para o Cargo Comissionado de Subprocurador Jurídico, a partir do dia 01.04.2022.
Art. 2°. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01.04.2022.
Águas Mornas-SC, 20 de abril de 2022.
OMERO PRIM
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e publicado o presente decreto aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.
Luana Caroline da Silva Rosa
Responsável

DECRETO Nº 036/2022 NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) DE ÁGUAS
MORNAS/SC

Publicação Nº 3841736

DECRETO Nº 036/2022
NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) DE ÁGUAS MORNAS/SC.
Omero Prim, Prefeito Municipal de Águas Mornas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo
inciso IV do art. 69 da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei Nº 1.011/2022, de 13 de abril de 2022,
DECRETA:
1º Ficam nomeados como integrantes do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), instituído pela Lei Nº 1.011/2022, os membros abaixo
especificados, conforme Art. 2º da citada Lei:
I – Representantes do Setor Público:
a) Representantes da Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo – 01 representante e seu respectivo suplente:
– Rogério Vanbommel, como titular;
– Luiz José da Silva, como suplente.
b) Representantes da Secretaria Municipal de Educação – 01 representante e seu respectivo suplente:
– Rudnei Peter Goulart, como titular;
– Nívia Cristina Garcia Vieira, como suplente.
c) Representantes da Secretaria Municipal de Administração e Finanças – 01 representante e seu respectivo suplente:
– Toni Vidal Jochem, como titular;
– Adriana Schmitt, como suplente.
d) Representantes da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos – 01 representante e seu respectivo suplente:
– Aquiles Jasper, como titular;
– Juarez Alexandre Kuhnen, como suplente.
e) Representantes do Conselho Tutelar – 01 representante e seu respectivo suplente:
– Débora Roberta Sens, como titular;
– Lucilene Sens Kuhnen, como suplente.
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f) Representantes da EPAGRI – 01 representante e seu respectivo suplente:
– Miguel Compagnoni, como titular; – Rogério Blankenburg, como suplente.
II – Representantes de entidades ou da iniciativa privada:
a) Representantes do Setor de Meios de Hospedagens – 01 representante e seu respectivo suplente:
– João Paulo Steinbach, como titular; – Anádia Kirchner Pfleger, como suplente.
b) Representantes do Setor de Comércio, Restaurantes, Bares e Similares – 01 representante e seu respectivo suplente:
– Dilce Aparecida Caxambu, como titular; – Carlos Augusto Immich Medeiros, como suplente.
c) Representantes do Setor de Turismo de Aventura, Guias, Monitores e ou Similares – 01 representante e seu respectivo suplente:
– Franklin F. Gonçalves, como titular; – Eleazar Garbelotto, como suplente.
d) Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais – 01 representante e seu respectivo suplente:
– Jonas Vanbommel, como titular; – Cilene Bauer Rassweiler, como suplente.
e) Representantes das Igrejas Católica e Luterana – 01 representante e seu respectivo suplente:
– Diácono Osvaldo Prim, como titular; – Pastor Adamir Simon, como suplente.
f) Representantes dos Produtores Artesanais, Coloniais, Apicultores – 01 representante e seu respectivo suplente:
– Eduardo Francisco Lehmkuhl, como titular; – Alberto Cunha, como suplente.
Art. 2º Conforme o Art. 2º, § 6º da Lei Municipal nº 1.011/2022, o mandato dos membros do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR)
será de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos, sendo que o início dos mandatos não necessita ser coincidente com o início do mandato
do Prefeito.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2022.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
OMERO PRIM
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e publicado o presente decreto, aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.
Toni Vidal Jochem
Secretário Municipal de Administração e Finanças

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO REURB Nº 02/2022 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO

Publicação Nº 3839679

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO REURB Nº 02/2022
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO
O Município de Águas Mornas-SC, por intermédio da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, entidade de direito público, inscrita no
CNPJ sob o nº 82.892.266/0001-50, localizada na Praça José Adão Lehmkuhl, 62 - Centro, Águas Mornas/SC, neste ato representada pelo
seu PREFEITO, Sr Omero Prim, vem através deste edital NOTIFICAR a todos os titulares de domínio, confinantes e terceiros eventualmente
interessados, que o núcleo urbano informal consolidado denominado de JOSÉ PEDRO KUHNEN 01, encontra-se em processo de Regularização Fundiária, na modalidade de Interesse Específico, conforme Lei Federal nº 13.465/2017 e Decreto Federal nº 9.310/2018. Para o núcleo
urbano informal consolidado em questão foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por
profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), bem como outros elementos necessários, afim
de emissão de matrículas individualizadas aos detentores da posse das unidades imobiliárias no referido núcleo urbano, a ser registrada
no respectivo Oficio de Registro de Imóveis de Santo Amaro da Imperatriz/SC. O núcleo é localizado no município de Águas Mornas/SC, e
apresenta seguinte descrição: Inicia-se esta descrição no vértice denominado de VT-01, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro,
UTM - DATUM – SIRGAS 2000, MC 51W, coordenadas planas 6935934.1904 Norte e 712868.2781 Leste, situado na confrontação com RUA
JOSÉ FRANCISCO KUHNEN ; Deste segue confrontando com RUA JOSÉ FRANCISCO KUHNEN com o azimute plano de 345° 44' 44" e a
distância de 15,96 m até o VT-02 N=6935949.6590 m e E=712864.3483 m; Deste segue confrontando com RUA JOSÉ FRANCISCO KUHNEN
com o azimute plano de 345° 44' 44" e a distância de 20,29 m até o VT-03 N=6935969.3248 m e E=712859.3521 m; Deste segue confrontando com RUA JOSÉ FRANCISCO KUHNEN com o azimute plano de 345° 42' 00" e a distância de 16,13 m até o VT-04 N=6935984.9550
m e E=712855.3680 m; Deste segue confrontando com AGNALDO PFLEGER E OUTROS (Mat. nº 23.594 - RI Santo Amaro da Imp) com o
azimute plano de 77° 12' 13" e a distância de 24,93 m até o VT-05 N=6935990.4770 m e E=712879.6800 m; Deste segue confrontando com
AGNALDO PFLEGER E OUTROS (Mat. nº 23.594 - RI Santo Amaro da Imp) com o azimute plano de 76° 38' 08" e a distância de 17,95 m até o
VT-06 N=6935994.6270 m e E=712897.1480 m; Deste segue confrontando com AGNALDO PFLEGER E OUTROS (Mat. nº 23.594 - RI Santo
Amaro da Imp) com o azimute plano de 76° 24' 29" e a distância de 18,08 m até o VT-07 N=6935998.8750 m e E=712914.7180 m; Deste
segue confrontando com AGNALDO PFLEGER E OUTROS (Mat. nº 23.594 - RI Santo Amaro da Imp) com o azimute plano de 76° 47' 03" e a
distância de 18,03 m até o VT-08 N=6936002.9960 m e E=712932.2660 m; Deste segue confrontando com AGNALDO PFLEGER E OUTROS
(Mat. nº 23.594 - RI Santo Amaro da Imp) com o azimute plano de 77° 03' 13" e a distância de 18,08 m até o VT-09 N=6936007.0470 m
e E=712949.8880 m; Deste segue confrontando com AGNALDO PFLEGER E OUTROS (Mat. nº 23.594 - RI Santo Amaro da Imp) com o
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azimute plano de 76° 55' 59" e a distância de 17,94 m até o VT-10 N=6936011.1020 m e E=712967.3590 m; Deste segue confrontando com
AGNALDO PFLEGER E OUTROS (Mat. nº 23.594 - RI Santo Amaro da Imp) com o azimute plano de 76° 41' 49" e a distância de 18,54 m
até o VT-11 N=6936015.3680 m e E=712985.4010 m; Deste segue confrontando com AGNALDO PFLEGER E OUTROS (Mat. nº 23.594 - RI
Santo Amaro da Imp) com o azimute plano de 77° 17' 45" e a distância de 17,55 m até o VT-12 N=6936019.2280 m e E=713002.5233 m;
Deste segue confrontando com AGNALDO PFLEGER E OUTROS (Mat. nº 23.594 - RI Santo Amaro da Imp) com o azimute plano de 76° 48'
45" e a distância de 30,67 m até o VT-13 N=6936026.2242 m e E=713032.3808 m; Deste segue confrontando com RIO FORQUILHAS com
o azimute plano de 154° 50' 52" e a distância de 51,24 m até o VT-14 N=6935979.8410 m e E=713054.1598 m; Deste segue confrontando
com EROTÉIDE KUHNEN SENS (Mat. nº 23.594 - RI Santo Amaro da Imp) com o azimute plano de 256° 07' 57" e a distância de 30,59 m
até o VT-15 N=6935972.5090 m e E=713024.4600 m; Deste segue confrontando com EROTÉIDE KUHNEN SENS (Mat. nº 23.594 - RI Santo
Amaro da Imp) com o azimute plano de 256° 07' 54" e a distância de 27,98 m até o VT-16 N=6935965.8030 m e E=712997.2980 m; Deste
segue confrontando com EROTÉIDE KUHNEN SENS (Mat. nº 23.594 - RI Santo Amaro da Imp) com o azimute plano de 256° 19' 28" e a
distância de 17,96 m até o VT-17
N=6935961.5580 m e E=712979.8520 m; Deste segue confrontando com EROTÉIDE KUHNEN SENS (Mat. nº 23.594 - RI Santo Amaro da
Imp) com o azimute plano de 256° 20' 15" e a distância de 18,00 m até o VT-18 N=6935957.3060 m e E=712962.3600 m; Deste segue
confrontando com EROTÉIDE KUHNEN SENS (Mat. nº 23.594 - RI Santo Amaro da Imp) com o azimute plano de 256° 00' 41" e a distância de 17,85 m até o VT-19 N=6935952.9920 m e E=712945.0430 m; Deste segue confrontando com EROTÉIDE KUHNEN SENS (Mat.
nº 23.594 - RI Santo Amaro da Imp) com o azimute plano de 255° 53' 59" e a distância de 18,23 m até o VT-20 N=6935948.5510 m e
E=712927.3630 m; Deste segue confrontando com EROTÉIDE KUHNEN SENS (Mat. nº 23.594 - RI Santo Amaro da Imp) com o azimute
plano de 256° 50' 33" e a distância de 17,93 m até o VT-21 N=6935944.4690 m e E=712909.9010 m; Deste segue confrontando com
EROTÉIDE KUHNEN SENS (Mat. nº 23.594 - RI Santo Amaro da Imp) com o azimute plano de 256° 07' 43" e a distância de 17,87 m até
o VT-22 N=6935940.1840 m e E=712892.5490 m; Deste segue confrontando com EROTÉIDE KUHNEN SENS (Mat. nº 23.594 - RI Santo
Amaro da Imp) com o azimute plano de 256° 07' 43" e a distância de 25,00 m até o VT-01 N=6935934.1904 m e E=712868.2781 m; vértice
inicial desta descrição, fechando assim o perímetro acima descrito. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -51, tendo como DATUM SIRGAS
2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
O perímetro acima está inserido em área parcial da matrícula: 23.594 no Cartório de Registro de Imóveis de Santo Amaro da Imperatriz-SC.
Os titulares de domínio, confinantes e terceiros eventualmente interessados são notificados por este edital, sendo que a ausência de impugnação implicará a perda do eventual direito de que os notificados titularizem sobre o imóvel objeto da Regularização Fundiária, de acordo
com o art. 31, §1º, §5º e §6º, da Lei Federal nº 13.465/2017 e art. 24, §1º, §5º e §6º, do Decreto Federal nº 9.310/2018. As eventuais
impugnações cabíveis, contrárias ao objeto deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da última
publicação do presente edital, sendo protocoladas na SECRETARIA de ADMINISTRAÇÃO, com as devidas justificativas plausíveis que serão
analisadas pelos setores responsáveis,
priorizando o procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, conforme art. 31, §3º, da Lei Federal nº 13.465/2017 e art. 24, §7º, do
Decreto Federal nº 9.310/2018.
Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos notificados os elementos e teor
deste edital. Será o presente edital, por extrato, afixado nos átrios da Prefeitura, e publicado uma vez na imprensa oficial e outra no jornal
de circulação local.
ÁGUAS MORNAS, 20 de abril de 2022
OMERO PRIM
Prefeito Municipal

PORTARIA N°. 078 DE 20 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841729

PORTARIA N°. 078/2022
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Omero Prim, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1°. – EXONERAR a servidora pública municipal Senhora Daniela Schmitz, matrícula n°. 9253, do cargo comissionado de Assessora Jurídica, a partir do dia 01.04.2022.
Art. 2°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01.04.2022.
Águas Mornas-SC, 20 de abril de 2022.
OMERO PRIM
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada e publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.
Luana Caroline da Silva Rosa
Responsável
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PORTARIA N°. 079 DE 20 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841730

PORTARIA N°. 079/2022
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Omero Prim, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1°. – EXONERAR a servidora pública municipal Senhora Denise Hilleshein da Silva, matrícula n°. 9257, do cargo comissionado de Assessora Jurídica Legislativa, a partir do dia 01.04.2022.
Art. 2°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01.04.2022.
Águas Mornas-SC, 20 de abril de 2022.
OMERO PRIM
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada e publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.
Luana Caroline da Silva Rosa
Responsável

PORTARIA Nº 77/2022 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839733

PORTARIA N°. 077/2022
CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO
OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso de suas atribuições legais, à vista da autorização que lhe foi conferida pela lei
n°. 639/2003, de 20.06.2003,
RESOLVE:
Art. 1°. – CONTRATAR o abaixo relacionado no cargo e nível/padrão identificado, considerando a necessidade para o perfeito funcionamento
dos serviços públicos municipais:
PROFESSOR – NÍVEL 8709-2A
. JESSICA LEHMKUHL – Centro de Educação Infantil Beija Flor - período de 25.04.2022 a 24.05.2022 - 40 horas semanais.
Art. 2°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Águas Mornas-SC, 19 de abril de 2022.
OMERO PRIM
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada e publicada a presente portaria aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.
Luana Caroline da Silva Rosa
RESPONSÁVEL
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Alfredo Wagner
Prefeitura
CHAMADA PÚBLICA Nº02/2022

Publicação Nº 3840927
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 40A8EDD1C6DB7CA9E362258793C0108576DF608B

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner
Chamada Pública: nº02-2022
Data do Credenciamento: de 20-04-2022 a 20-04-2023
Local da Abertura: Prefeitura Municipal, Rua Anitápolis nº250, Centro- Alfredo Wagner.
Chamada Pública para Credenciamento de empresas para a prestação de serviços de borracharia, balanceamento, alinhamento, cambagem
e geometria, para manutenção dos veículos e maquinários da frota municipal. Informa ainda que o edital e seus anexos encontram-se no
site: www.alfredowagner.sc.gov.br, dúvidas pelo telefone 48- 3276 1211 Setor de Compras e Licitações.
Alfredo Wagner, em 20 de Abril de 2022
Gilmar Sani
Prefeito Municipal

CHAMADA PÚBLICA Nº03/2022

Publicação Nº 3840978
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0A83DBF0F6140FA2AD117897078D3948AB0CA664

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner
Chamada Pública: nº03-2022
Data do Credenciamento: de 20-04-2022 a 20-05-2022
Local da Abertura: Prefeitura Municipal, Rua Anitápolis nº250, Centro- Alfredo Wagner.
Chamada Pública para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,
PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ PNAE, DURANTE O ANO DE 2022, NAS CONDIÇÕES E CRONOGRAMA ESTABELECIDOS NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Informa ainda que o edital e seus anexos encontram-se no site: www.
alfredowagner.sc.gov.br, dúvidas pelo telefone 48- 3276 1211 Setor de Compras e Licitações.
Alfredo Wagner, em 20 de Abril de 2022
Gilmar Sani
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4784/2022

Publicação Nº 3839754

DECRETO Nº 4784/2022
EXONERA A PEDIDO DA SERVIDORA ISABEL ELI DE SOUZA ALTHOFF DO CARGO COMISSIONADO DE GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município, Nº. 170/90 de 05/04/90, Artigo 93, VIII e XII.
DECRETA:
ART. 1º- Fica exonerada, a pedido da servidora, Isabel Eli De Souza Althoff do cargo comissionado de Gerente de Vigilância Sanitária, a
partir do dia 06 de maio de 2022.
ART. 2º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
ART. 3º - Revogam-se as disposições em contrário
Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, Santa Catarina
19 de abril de 2022
GILMAR SANI
PREFEITO MUNICIPAL
PUBLICADO NESTA DATA
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LEI Nº 1.035/2022

Publicação Nº 3841027

LEI Nº 1.035 DE 19 DE ABRIL DE 2022
RECONHECE A FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS - FECAM E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
Gilmar Sani, Prefeito do Município de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a
Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte,
LEI
Art. 1º - Fica reconhecida a filiação do Município de Alfredo Wagner à Federação Catarinense de Municípios – FECAM, pessoa jurídica de
direito privado, com sede em Florianópolis.
Art. 2º - Fica autorizado o município a contribuir mensalmente, à FECAM, na forma prevista em seu estatuto social, objetivando assegurar
os seus direitos e deveres de associado.
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta de dotações orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, 19 de abril de 2022.
Gilmar Sani
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.036/2022

Publicação Nº 3841064

LEI Nº 1.036 DE 19 DE ABRIL DE 2022
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ALTERAR DENOMINAÇÃO DAS ESCOLAS ISOLADAS NO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Gilmar Sani, Prefeito do Município de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a
Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte,
LEI
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a alterar as denominações das Escolas Isoladas para ESCOLA MUNICIPAL.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, 19 de abril de 2022.
Gilmar Sani
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 348/2022

Publicação Nº 3840490

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 348/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À SERVIDORA ALDENÉZIA REGINA DE SOUZA
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II,
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 02 (dois) dias de Licença para Tratamento de
Saúde, em especial para acompanhar pessoa da família, à servidora ALDENÉZIA REGINA DE SOUZA, conforme atestado médico apresentado, no período de 12/04/2022 à 13/04/2022.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 12/04/2022.
Alfredo Wagner, 19 de abril de 2022.
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GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 349/2022

Publicação Nº 3840500

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 349/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À SERVIDORA LILIAN KATHIANE SCHAFFER SCHUTZ
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II,
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 01 (um) dia de Licença para Tratamento de
Saúde, à servidora LILIAN KATHIANE SCHAFFER SCHUTZ, conforme atestado médico apresentado, no dia 07/04/2022.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 07/04/2022.
Alfredo Wagner, 19 de abril de 2022.
GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 350/2022

Publicação Nº 3840506

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 350/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À SERVIDORA MARIA ANGELICA ZILLI DORIGON
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II,
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 01 (um) dia de Licença para Tratamento de
Saúde, à servidora MARIA ANGELICA ZILLI DORIGON, conforme atestado médico apresentado, no dia 01/04/2022.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 01/04/2022.
Alfredo Wagner, 19 de abril de 2022.
GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 351/2022

Publicação Nº 3840516

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 351/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À SERVIDORA ANDREZA DE SOUZA MAFFEI
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II,
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 01 (um) dia de Licença para Tratamento de
Saúde, à servidora ANDREZA DE SOUZA MAFFEI, conforme atestado médico apresentado, no dia 07/04/2022.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 07/04/2022.
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Alfredo Wagner, 19 de abril de 2022.
GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 352/2022

Publicação Nº 3840526

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 352/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À SERVIDORA NADIR SCHEIDT
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II,
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 03 (três) dias de Licença para Tratamento de
Saúde, em especial para acompanhar pessoa da família, à servidora NADIR SCHEIDT, conforme atestado médico apresentado, no período
de 11/04/2022 à 13/04/2022.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 11/04/2022.
Alfredo Wagner, 19 de abril de 2022.
GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 353/2022

Publicação Nº 3840533

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 353/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À SERVIDORA DAIANNA MARA MULLER MARIAN
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II,
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 01 (um) dia de Licença para Tratamento de
Saúde, à servidora DAIANNA MARA MULLER MARIAN, conforme atestado odontológico apresentado, no dia 12/04/2022.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 12/04/2022.
Alfredo Wagner, 19 de abril de 2022.
GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 354/2022

Publicação Nº 3840540

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 354/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À CONTRATADA CRISLAINE DE MELLO DOS SANTOS
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II,
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 01 (um) dia de Licença para Tratamento de
Saúde, à contratada CRISLAINE DE MELLO DOS SANTOS, conforme atestado médico apresentado, no dia 12/04/2022.
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2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 12/04/2022.
Alfredo Wagner, 19 de abril de 2022.
GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 355/2022

Publicação Nº 3840546

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 355/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À CONTRATADA MARIA VITORIA DOS SANTOS
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II,
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 01 (um) dia de Licença para Tratamento de
Saúde, à contratada MARIA VITORIA DOS SANTOS, conforme declaração odontológica apresentada, no dia 06/04/2022.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 06/04/2022.
Alfredo Wagner, 19 de abril de 2022.
GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 356/2022

Publicação Nº 3840559

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 356/2022
CESSA OS EFEITOS DA PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO Nº 254 DE 07 DE MARÇO DE 2022
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II,
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
1º - Cessar os efeitos da Portaria Depto. Educação Nº 254/2022, que admitiu em caráter temporário de acordo com o Artigo 2º, Item IV,
da Lei nº 539/2002 de 26.09.2002 e Processo Seletivo nº 01/2021, ANA CLARA LEHMKUHL, para exercer o cargo de Professora Nível I, no
CMEI Angela Amim, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, a partir do dia 20/04/2022.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Alfredo Wagner, 19 de abril 2022.
GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 357/2022

Publicação Nº 3840568

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 357/2022
ALTERA A PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO Nº 109 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II,
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,
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RESOLVE:
1º - Alterar a Portaria Depto. Educação Nº 109/2022, quanto a carga horária da servidora GEOVANIA BORGES DOS SANTOS AVILA, passando de 40 (quarenta) horas semanais para 20 (vinte) horas semanais, no CMEI Angela Amim, no período de 25/04/2022 à 22/12/2022.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Alfredo Wagner, 19 de abril de 2022.
GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 358/2022

Publicação Nº 3840575

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 358/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À SERVIDORA MARIA DO CARMO DA SILVA
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II,
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 01 (um) dia de Licença para Tratamento de
Saúde, à servidora MARIA DO CARMO DA SILVA, conforme declaração apresentada, no dia 18/04/2022.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 18/04/2022.
Alfredo Wagner, 19 de abril de 2022.
GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 359/2022

Publicação Nº 3840584

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 359/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À SERVIDORA JANE SIRLEI HUNTEMANN DA SILVA
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II,
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 01 (um) dia de Licença para Tratamento de
Saúde, em especial para acompanhar pessoa da família, à servidora JANE SIRLEI HUNTEMANN DA SILVA, conforme declaração apresentada, no dia 18/04/2022.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 18/04/2022.
Alfredo Wagner, 19 de abril de 2022.
GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 360/2022

Publicação Nº 3840603

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 360/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À SERVIDORA VALQUIRIA STEINHAUSER
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II,
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,
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RESOLVE:
1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 04 (quatro) dias de Licença para Tratamento
de Saúde, em especial para acompanhar pessoa da família, à servidora VALQUIRIA STEINHAUSER, conforme atestado médico apresentado,
no período de 18/04/2022 à 21/04/2022.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 18/04/2022.
Alfredo Wagner, 19 de abril de 2022.
GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 361/2022

Publicação Nº 3840608

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 361/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA AO SERVIDOR JORGE LUIZ KUNTZE
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II,
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 01 (um) dia de Licença para Tratamento de
Saúde, ao servidor JORGE LUIZ KUNTZE, conforme atestado médico apresentado, no dia 08/04/2022.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 08/04/2022.
Alfredo Wagner, 19 de abril de 2022.
GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 362/2022

Publicação Nº 3840612

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 362/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À SERVIDORA DAIANNA MARA MULLER MARIAN
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II,
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 03 (três) dias de Licença para Tratamento de
Saúde, em especial para acompanhar pessoa da família, à servidora DAIANNA MARA MULLER MARIAN, conforme atestado médico apresentado, no período de 19/04/2022 à 21/04/2022.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Alfredo Wagner, 19 de abril de 2022.
GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 363/2022

Publicação Nº 3840619

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 363/2022
CONCEDE DISPENSA DO SERVIÇO AO SERVIDOR AGNALDO FLEMING
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II,
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,
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RESOLVE:
1º - Conceder de acordo com o artigo 60 da Lei Complementar nº 005/2003, de 25/11/2003 – Estatuto dos Servidores Municipais de Alfredo Wagner, 08 (oito) dias de dispensa do serviço, em decorrência de falecimento de pessoa da família, ao servidor AGNALDO FLEMING,
conforme certidão de óbito apresentada, no período de 17/04/2022 à 24/04/2022.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 17/04/2022.
Alfredo Wagner, 19 de abril de 2022.
GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA
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Alto Bela Vista
Prefeitura
DECRETO Nº 3.439, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839528

Abre crédito suplementar por conta do Superávit Financeiro apurado no Exercício Anterior no valor de R$ 590.000,00 e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 5º, Letra “C”, da Lei Municipal nº 852, de 10 de novembro de 2021 e dá outras providências, e do artigo 42, inciso I e II, § 1˚ do artigo 43 e artigo 45 da Lei 4.320/64.
DECRETA
Art. 1º Ficam abertos os seguintes créditos suplementares:
Órgão: 1000 - GABINETE DO PREFEITO E VICE
Unidade: 1001 - Gabinete do Prefeito e Vice
Projeto/Atividade: 2.2 - Manutenção Veículos do Gabinete
Modalidade: 280 – 3.3.90.00.00.3.0348 – Outras Despesas Correntes ............. R$ 10.000,00
Órgão: 4000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE
Unidade: 4001 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 1.7 - Aquisição de Máquinas, Veículos, Equipamentos e Implementos Agrícolas
Modalidade: 251 – 4.4.90.00.00.3.0348 – Investimentos .................................. R$ 30.000,00
Órgão: 5000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 5001 - Diretoria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.34 - Atividades Gerais da Infraestrutura
Modalidade: 273 – 3.3.90.00.00.3.0348 – Outras Despesas Correntes ........... R$ 550.000,00
TOTAL: ..................................................................................................... R$ 590.000,00
Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro apurado no
Balanço Patrimonial em 31/12/2021 por fonte de recursos, conforme segue:
Fonte de Recursos – 0.3.0348 – Superávit - Recursos Ordinários ....................................... R$ 590.000,00
TOTAL: .................................................................................................... R$ 590.000,00
Art. 3° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Alto Bela Vista/SC, 19 de abril de 2022.
ELTON MATTES
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em data supra.
VÂNIA PEDROSO
Responsável Pelas Publicações

DECRETO Nº 3.440, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839951

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO COMO RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES.
ELTON MATTES, Prefeito Municipal, de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
especialmente na forma do Art. 22 da Lei Orgânica do Município;
RESOLVE
Art. 1º Designar a Sr.ª VÂNIA PEDROSO, como responsável pelas Publicações das Leis Municipais, dos Atos Administrativos, dos relatórios
previstos na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000 e de outros atos de Publicação exigidos por Lei.
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Art. 2º Pelo desempenho do presente mandato a Servidora designada não receberá qualquer gratificação ou adicional no respectivo vencimento.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor em 19 de abril de 2022, revogando o Decreto 3.428, de 31 de março de 2022 e as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito de Alto Bela Vista/SC, em 19 de abril de 2022.
ELTON MATTES
Prefeito Municipal
Registrado e publicado nesta data.
VÂNIA PEDROSO
Responsável Pelas Publicações

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2022

Publicação Nº 3840590
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1BAC3D8E06511529E8CCECDE74C8FB4C816C6151

Processo Administrativo Licitatório n° 045/2022
Dispensa de Licitação n° 009/2022
Cód TCE/SC: 1BAC3D8E06511529E8CCECDE74C8FB4C816C6151
DECISÃO

Trata-se de Dispensa de Licitação para executar a revisão prevista para ser realizada com 10.000 km do veículo TOYOTA/COROLLA ALTIS
20, renavam 01274878486, placas RLM8B47, em período de garantia, veículo utilizado pelo Gabinete do Prefeito e Vice.
Em análise aos documentos e ao parecer jurídico que constam do referido PAL, denota-se que todos os requisitos exigidos pelo artigo 24,
XVII , da Lei n° 8.666/93 para que fosse possível a DISPENSA foram atendidos.
Isto posto, declaro dispensável a licitação nos termos da lei supracitada.
Esta é a decisão.
Emita-se a Autorização para fornecimento do serviço bem como dos materiais necessários.
Alto Bela Vista - SC, 19 de abril de 2022.
ELTON MATTES
Prefeito Municipal
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Modalidade: Dispensa por Justificativa

Controla quantidade: Sim
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1770-0446-890

Registro de preço: Não
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Un. Medida

Total licitações homologadas: 1

Item

Data

PREFEITO

ELTON MATTES

26441 - NANO CLEANER SYSTEM HIGIENIZADOR
26442 - MOTOR CLEAN VERNIZ PARA MOTOR 250ML
26443 - LIMPADOR DE FREIOS
26444 - LIMPADOR DO EVAPORADOR
26445 - LIMPADOR DO SISTEMA
5573 - Elemento filtrante ar
26446 - CONJUNTO LUBRIFICANTE
26447 - PROTETOR BORNE E BATERIA
23030 - FILTRO DE ÓLEO
26448 - JUNTA DE ALUMINIO
6401 - Filtro Combustivel
26449 - ENGINE OIL TOYOTA 5W
26451 - LIMPADOR INTERNO
26450 - SERVIÇOS REVISÃO 10.000 KM

Material/Serviço/Denominação

Credor/Fornecedor: 2836-SPERANDIO MOTORS S/A

Objeto: Dispensa de Licitação para executar a revisão prevista para ser realizada com 10.000 km do veículo TOYOTA/COROLLA ALTIS 20, renavam 01274878486, placas RLM8B47, em
período de garantia, veículo utilizado pelo Gabinete do Prefeito e Vice.

Licitação: DL9/2022

Licitações Homologadas

Rua do Comércio, 1015 - Centro - 89.730-000 - Alto Bela Vista/ SC
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HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA 9/2022
Publicação Nº 3840656

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1BAC3D8E06511529E8CCECDE74C8FB4C816C6151
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Controla quantidade: Sim
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1035-2256-392

Registro de preço: Não
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HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 13/2022

PREFEITO

ELTON MATTES

25934 - Balcão em L
Balcão em L para escritório com 2m x 2m (comp.) x 80cm (alt.) x 60 cm (prof.), em MDF na cor branca, 18mm, acabamento em 36mm (engrossado), com puxadores de
metal. O balcão deverá conter quatro (04) gavetas (40cm de largura) em cada lado. O mesmo deve ser produzido com as laterais fechadas até o chão e o pé em MDF de
08cm.
25932 - Balcão em L
Balcão em L para escritório com 2m x 2,30m (comp.). x 80cm (alt.) x 60cm (prof.), em MDF na cor branca, 18mm, acabamento em 36mm (engrossado), com puxadores de
metal. O balcão deverá conter em uma de suas extremidades quatro (04) gavetas (40cm de largura) e na outra extremidade duas portas medindo 40cm cada. O mesmo
deve ser produzido com as laterais fechadas até o chão e o pé em MDF de 08cm.
25933 - Balcão em L
Balcão em L para escritório com 2m x 2m (comp.). x 80cm (alt.) x 60cm (prof.), em MDF na cor branca, 18mm, acabamento em 36mm (engrossado), com puxadores de
metal. O balcão deverá conter em uma de suas extremidades quatro (04) gavetas (40cm de largura) e na outra extremidade duas portas medindo 40cm cada. O mesmo
deve ser produzido com as laterais fechadas até o chão e o pé em MDF de 08cm.
25935 - Gaveteiro
Gaveteiro em MDF 18mm, na cor branca, com suporte para colocação de pastas suspensas, acabamento em 36mm (engrossado) com 24 gavetas (com corrediças – 45mm x
500mm – e puxadores em metal), com pés de metal de 10cm, com tampo. Dimensões aproximadas de 3,75m (comp.) x 1,20m (alt., inclusos os pés) x 60cm (prof.). Cada
gaveta deverá medir 41,5cm (larg.) x 27cm (alt.) x 50cm (prof.) e altura do tampo da gaveta com aproximadamente 34cm.
25936 - Balcão/ Armário
Balcão/armário em MDF, na cor branca, 18mm com acabamento em 36mm (engrossado) de aproximadamente 2,8m (comp.) x 95cm (alt., inclusos os pés) x 60cm (prof.),
com três (03) portas de correr, com sistema RO 6, com perfil guia de alumínio, puxadores de perfil de alumínio e uma prateleira interna. O mesmo deverá ser alto do chão,
com oito (08) pés de metal de 10cm.
25937 - Balcão/Armário
Balcão/armário em MDF, na cor branca, 18mm com acabamento em 36mm (engrossado) de aproximadamente 4m (comp.) x 95cm (alt., inclusos os pés) x 60cm (prof.),
com quatro (04) portas de correr, com sistema RO 6, com perfil guia de alumínio, puxadores de perfil de alumínio e uma prateleira interna. O mesmo deverá ser alto do
chão, com dez (10) pés de metal de 10cm

Material/Serviço/Denominação

Credor/Fornecedor: 4993-FEMA MOBILIA LTDA

Data

Modalidade: Pregão

Objeto: Aquisição de Mobiliário Sob Medida para as escolas, conforme emenda parlamentar impositiva estadual.

Licitação: 13/2022

Rua do Comércio, 1015 - Centro - 89.730-000 - Alto Bela Vista/ SC
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Publicação Nº 3839694

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D8C363B5B56651551330436C4BD78D5D6E0EAD6B
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LEI MUNICIPAL Nº 865, DE 18 DE ABRIL DE 2022
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Publicação Nº 3840383

Dispõe sobre a regulamentação da concessão de Benefícios Eventuais pela Política Municipal de Assistência Social de Alto Bela Vista/ SC.
Art. 1o A concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido na Lei Federal nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da
Assistência Social – LOAS), alterada pela Lei nº. 12.435, de 06 de julho de 2011, art. 22.
Art. 2° Os benefícios eventuais constituem provisões de proteção social de caráter suplementar e temporário que integra organicamente as
garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos.
§ 1º Destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais,
cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.
§ 2º Contingências sociais são situações que podem deixar as famílias ou indivíduos em situações de vulnerabilidade e fazem parte da condição real da vida em sociedade, tais como: acidentes, nascimentos, mortes, desemprego, enfermidades, situação de emergência, estado
de calamidade pública, entre outros.
§ 3º Os Benefícios Eventuais só devem atender situações de vulnerabilidade pertinentes a Política de Assistência social. Assim, não serão
considerados benefícios eventuais de assistência social situações relacionadas a programas, projetos, serviços e benefícios na área de saúde, educação, habitação e demais políticas setoriais.
Art. 3º O benefício eventual deve atender, no âmbito do SUAS, aos seguintes princípios:
I. Integração à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas;
II. Constituição de provisão orçamentária para enfrentar com agilidade e presteza eventos incertos;
III. Proibição de subordinação a contribuições prévias e de vinculação a contrapartidas;
IV. Adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a Política Nacional de Assistência Social - PNAS;
V. Garantia de qualidade e prontidão de respostas aos usuários, bem como de espaços para manifestação e defesa de seus direitos;
VI. Garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição do benefício eventual;
VII. Afirmação dos benefícios eventuais como direito relativo à cidadania;
VIII. Ampla divulgação dos critérios para a sua concessão;
IX. Desvinculação de comprovações complexas e vexatórias de pobreza, que estigmatizam os benefícios, os beneficiários e a política de
assistência social.
Art. 4o Os Benefícios Eventuais que integram esta Lei caracterizam-se pelas modalidades:
I. Auxílio natalidade;
II. Auxílio funeral;
III. Auxílio à situações de vulnerabilidade temporária;
IV. Auxílio à situações de calamidade pública e de emergências.
Parágrafo Único - Terão prioridade na concessão dos benefícios eventuais a criança, a família, o idoso, a pessoa com deficiência, a gestante,
a nutriz e vitimas de calamidades públicas e situações de emergências.
SEÇÃO I
DO AUXILIO NATALIDADE
Art. 5º O auxílio natalidade se constituirá pelo repasse do valor equivalente a um salário mínimo vigente em parcela única ao requerente
que comprovar os critérios estabelecidos nos artigos 7º e 8º desta lei.
§1º O auxílio natalidade poderá ser requerido a qualquer momento desde que comprovada a gestação mediante apresentação de laudo
médico, após o 7º mês de gestação, ou em até 90 dias após o nascimento, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.
§2º O Benefício Eventual em razão de natalidade deve ser pago em uma única parcela em até 30 dias após o requerimento.
§3º A forma de pagamento do auxílio natalidade será através de depósito em conta bancária, ou, através de depósito identificado em nome
do (a) beneficiado (a).
Art. 6º O auxílio natalidade atenderá, aos seguintes aspectos:
I. necessidades do recém-nascido;
II. apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido, através do auxilio funeral, conforme art. 9º desta lei.
III. apoio à família no caso de morte da mãe decorrente do parto.
§ 1º São documentos essenciais para concessão do auxilio natalidade:
I. Requerimento do benefício assinado preferencialmente pela mãe;
II. Cópia da certidão de nascimento da criança;
III. Comprovante ou declaração de renda familiar;
IV. Cópia dos documentos pessoais do requerente (RG, CPF e Titulo de Eleitor);
V. Comprovante de residência do requerente no município, de no mínimo 12 meses, anteriores ao nascimento, mediante a apresentação de
conta de água, energia elétrica, telefone, declaração de residência;
Art. 7º O critério de renda mensal familiar para acesso ao auxílio natalidade será de até de ½ (meio) salário mínimo per capita familiar.
§ 1º Para cálculo da renda per capita será contado o nascituro.
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§ 2º Em caso de nascimento de gêmeos, trigêmeos, etc, o valor do auxílio natalidade será de 1 salário mínimo.
§ 3º Nos casos em que as famílias não se enquadrem nos critérios do Art. 7º e/ou 8º, mas se encontram em situação peculiar de vulnerabilidade social, poderá ocorrer a concessão do benefício desde que seja realizada análise com parecer técnico por profissionais de nível superior, vinculados ao CRAS, Proteção Social Especial ou setor de gestão de benefícios do SUAS, observando-se o cumprimento da Resolução
CNAS nº17 de 2011, com obrigatório registro em conselhos de classe.
§ 4º A família ou pessoa beneficiada será encaminhada para cadastrar-se no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal –
CADÚNICO.
Art. 8º A família beneficiária do auxílio natalidade será referenciada para acompanhamento pela equipe técnica do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social.
SEÇÃO II
DO AUXILIO FUNERAL
Art. 9º O auxílio funeral se constituirá no repasse do valor de até um salário mínimo vigente.
Parágrafo Único - Nos casos em que a família se encontra em situação peculiar de vulnerabilidade social que impeça ou dificulte o pagamento das custas do funeral, mediante parecer técnico por profissionais de nível superior, vinculados ao CRAS, Proteção Social Especial ou setor
de gestão de benefícios do SUAS, observando-se o cumprimento da Resolução CNAS nº17 de 2011, com obrigatório registro em conselhos
de classe, o valor do benefício será de a um salário mínimo, não podendo exceder dois salários mínimos.
Art. 10 O auxílio funeral atenderá:
I. As despesas de urna funerária, velório, sepultamento e utilização de capela
II. As necessidades urgentes da família para enfrentar riscos e vulnerabilidades advindas da morte de seus provedores ou membros; e
III. O ressarcimento, no caso de ausência do benefício eventual no momento em que este se fez necessário.
IV. O custeio de translado fora (do Município) nos casos de óbitos de pessoas com residência no Município.
Art. 11 São documentos essenciais para a concessão do auxílio funeral:
I. Requerimento do benefício assinado por familiar, preferencialmente pelo pai, mãe, cônjuge ou filho, responsável pelo falecido;
II. Cópia da certidão de óbito do falecido;
III. Comprovante ou declaração de renda familiar do requerente;
IV. Comprovante de residência da pessoa que veio a óbito de residência no município de Alto Bela Vista, de no mínimo 06 meses anteriores
a data do fato, mediante a apresentação de conta de água, energia elétrica, telefone, CadÚnico ou declaração de residência;
V. Cópia dos documentos pessoais do requerente (RG, CPF e Título de Eleitor);
VI. Apresentação de nota fiscal das despesas com o funeral, fornecido pela empresa prestadora do serviço funerário;
§ 1º O auxílio funeral poderá ser requerido até 60 dias após o óbito.
§ 2º Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social que estiver com os vínculos familiares rompidos, inseridos nos serviços de
Alta Complexidade o responsável pela entidade poderá solicitar o auxílio funeral.
§ 3º O valor do auxílio funeral, quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social em situação de abandono, morador de rua,
ou indivíduo sem vínculo familiar conhecido será o total dos custos das despesas decorrentes do funeral, sendo gerido pelo órgão gestor
municipal de Assistência Social.
§ 4º Nos casos em que as famílias não se enquadrem nos critérios estabelecidos nos artigos 11 e 12, mas se encontram em situação peculiar
de vulnerabilidade social, poderá ocorrer a concessão do benefício desde que seja realizada análise com parecer técnico por profissionais
de nível superior, vinculados ao CRAS, Proteção Social Especial ou setor de gestão de benefícios do SUAS, observando-se o cumprimento da
Resolução CNAS nº17 de 2011, com obrigatório registro em conselhos de classe.
§ 5º A família ou pessoa beneficiada será encaminhada para cadastrar-se no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal –
CADÚNICO.
Art. 12 O critério de renda mensal para acesso ao benefício de auxílio funeral será de até três salários, de renda familiar.
§ 1º Para cálculo da renda per capita será considerada a pessoa que veio a óbito.
§ 2º Nos casos em que as famílias não se enquadrem nos critérios estabelecidos nos artigos 11 e 12, mas se encontram em situação peculiar
de vulnerabilidade social, poderá ocorrer a concessão do benefício desde que seja realizada análise com parecer técnico por profissionais
de nível superior, vinculados ao CRAS, Proteção Social Especial ou setor de gestão de benefícios do SUAS, observando-se o cumprimento da
Resolução CNAS nº17 de 2011, com obrigatório registro em conselhos de classe.
§ 3º Os benefícios de transferência de renda não serão contabilizados no cálculo da renda per capita para a concessão do auxílio funeral
SEÇÃO III
DO AUXÍLIO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 79

Art. 13 O auxílio a situação de vulnerabilidade temporária se constituirá no repasse de benefícios prestados em caráter transitório em forma de pecúnia ou de bem material para a reposição de perdas com a finalidade de atender contingências, assegurar a sobrevivência e/ou
reconstruir a autonomia individual e/ou familiar através da redução de vulnerabilidades e impactos decorrentes de riscos sociais.
Art. 14 A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar,
assim entendidos:
I. riscos: ameaça de sérios padecimentos;
II. perdas: privação de bens e de segurança material; e
III. danos: agravos sociais e ofensa.
Art. 15 Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer:
I. Da falta de:
a) Acesso a condições e meios para produzir segurança social e suprir as necessidades básicas do solicitante e de sua família, principalmente
a de alimentação;
b) Documentação; e
c) Domicílio;
II. Da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos filhos e família;
III. Da perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença de violência física ou psicológica na família ou de
situações de ameaça à vida;
IV. De desastres e de calamidade pública; e
V. De outras situações sociais que comprometam a sobrevivência ou ponham em risco social indivíduo ou família.
Art. 16 São consideradas provisões compatíveis com os benefícios eventuais de vulnerabilidade:
I. Auxílio Transporte;
II. Auxílio Alimentação;
III. Auxílio Documento;
IV. Auxílio Vestuário;
V. Auxílio Hospedagem.
Art. 17 O auxílio transporte consiste na concessão de passagens para realização de viagem intermunicipal e interestadual em razão de
chamado para assumir vaga de trabalho em outra localidade; necessidade de obtenção de documentos pessoais no local de origem ou
em órgãos competentes em outras localidades; para acesso de serviço socioassistencial; para visita de familiar encarcerado ou em medida
socioeducativa com restrição de liberdade; para retorno à cidade de origem de população itinerante.
Parágrafo Único: O auxílio transporte para obtenção de documento em outra localidade só será concedido se não for possível obtê-lo por
meio de sistema informatizado (Sites de Cartórios).
Art. 18 O auxílio alimentação consiste na concessão de alimentação básica para famílias em situação de vulnerabilidade social que comprometa a sobrevivência de seus membros integrantes, sobretudo criança, pessoa idosa, pessoa com deficiência, gestante e nutriz.
§ 1° Os componentes que irão integrar a cesta básica de auxílio alimentação serão sugeridos pelo órgão gestor da Política de Assistência
Social e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
§ 2° O órgão gestor da Política de Assistência Social poderá propor ao CMAS a organização de diferentes tipos de cestas de alimentação,
com itens e quantidade diferenciadas, levando em consideração o número de membros da família e/ou situações decorrentes dos ciclos de
vida dos membros da família.
§ 3° O valor total do auxílio alimentação deverá ser para uso exclusivo de alimentação, ficando expressamente vedado o uso do benefício
para aquisição de qualquer droga lícita ou ilícita, sob a pena do(a) beneficiário(a) ser obrigado a realizar a devolução do valor devidamente
atualizado ao Fundo Municipal de Assistência Social, como também a não concessão do auxílio alimentação, quando de nova solicitação;
§4º A forma de pagamento do auxílio alimentação será através de depósito em conta bancária, ou, através de depósito identificado em
nome do (a) beneficiado (a) ou cartão alimentação;
§5º O auxílio alimentação poderá ser concedido pelo prazo máximo de até três meses consecutivo, e prorrogado por igual período caso não
houver alteração da situação de vulnerabilidade e/ou risco que gerou o referido auxílio.
Art. 19. O auxílio documento consiste na concessão de emissão de fotografia e de pagamento de taxas para emissão de segunda via de
certidões (nascimento, casamento, óbito, RG, CPF).
§ 1° A taxa de emissão de certidão só será paga, no caso de absoluta impossibilidade de isenção (gratuidade), conforme estabelecem as
legislações pertinentes.
Art. 20. O auxílio vestuário consiste na aquisição de roupas, agasalhos, cobertores, calçados, entre outras vestimentas, adquiridas com
recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, e repassadas ao beneficiário para suprir as necessidades identificadas e promover a
superação e enfrentamento a carência de caráter imediato e emergencial.
Parágrafo Único: o auxílio vestiário previsto neste artigo não configura-se no repasse de doações de vestuário ou outras vestimentas advindas de campanhas comunitárias.
Art. 21 O auxílio hospedagem consiste na concessão de per noite em hotel ou congênere para população itinerante, em situação de rua e/
ou vítimas de violência doméstica que necessitem de abrigo temporário e em caráter emergencial.
Art. 22 São documentos essenciais para a concessão do Auxílio à Situação de Vulnerabilidade Temporária:
a) Requerimento do benefício assinado pelo requerente;
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b) Comprovante de residência do requerente, mediante a apresentação de conta de água, energia elétrica, telefone, CadÚnico ou declaração
de residência;
c) Comprovante ou declaração de renda familiar;
d) Cópia dos documentos pessoais do requerente;
I. Em caso de concessão do auxílio transporte, para assumir vaga de trabalho em outra cidade, o requerente deverá apresentar documento
que comprove esta condição.
§ 1º Em caso de pessoa itinerante ou em situação de rua, estes ficam isentos de apresentar comprovante de residência, de renda e documentos pessoais.
§ 2º A família ou pessoa beneficiada será encaminhada para cadastrar-se no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal –
CADÚNICO.
Art.23 O critério de renda mensal per capita familiar para acesso ao benefício de situação de vulnerabilidade temporária é igual ou inferior
a 1/2 (meio) salário mínimo.
Art.24 Poderão ser concedidos outros benefícios eventuais de vulnerabilidade social, na condição de excepcionalidade, especialmente nos
casos em que as famílias não se enquadrem nos critérios do Art. 22 e/ou 23 desta lei, desde que pertinente à política de assistência social e
sejam concedidos para salvaguardar a sobrevivência familiar e/ou de seus membros, desde que seja realizada análise com parecer técnico
por profissionais de nível superior, vinculados ao CRAS, Proteção Social Especial ou setor de gestão de benefícios do SUAS, observando-se
o cumprimento da Resolução CNAS nº17 de 2011, com obrigatório registro em conselhos de classe.
SEÇÃO IV
DO AUXÍLIO À SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIAS
Art. 25 O auxílio para situação de calamidade pública constitui-se no apoio e proteção a população através da oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas.
Parágrafo único: O órgão gestor da Política Municipal de Assistência Social deverá assegurar a realização de articulações e a participação em
ações conjuntas de caráter intersetorial para a minimização dos danos ocasionados e o provimento das necessidades verificadas, conforme
resolução do CNAS nº. 109 de 11 de novembro de 2009.
Art. 26 A Situação de emergência e/ou Calamidade Pública caracteriza-se quando há reconhecimento pelo poder público de situações
anormais como: baixas e altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, estiagem, desabamento, incêndios e epidemias,
causando sérios danos à comunidade ou á vida de seus integrantes.
Art. 27 Para atendimento de vítimas de situação de emergência e/ou calamidade pública, o benefício eventual deverá ser gestionado de
forma articulada com o serviço de proteção socioassistencial de alta complexidade caracterizado como: de proteção em situação de calamidade pública e de emergências definido pela resolução do CNAS nº. 109 de 11 de novembro de 2009.
Art. 28. São consideradas provisões compatíveis com o Auxílio de Situação de Emergência e de Estado de Calamidade Pública, as destinadas
para:
I. Aquisição de materiais para alojamento;
II. Aquisição de materiais de limpeza e desinfecção;
III. Vestuário, agasalhos, colchões e cobertores;
IV. Alimentação;
V. Estrutura para guarda de pertences e documentos;
VI. Outras necessidades que atendam as particularidades da situação de emergência ou estado de calamidade pública.
Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) regulamentará por meio de Resolução específica, a concessão dos
benefícios previstos no art. 28 da presente lei.
Art. 29 A forma de acesso ao Auxílio à Situação de Calamidade Pública e de Emergências se dará através de notificação de órgãos da Administração Pública Municipal, definidos em decreto municipal específico e, da defesa civil, sendo dispensada a comprovação de renda para
os beneficiários.
§ 1º O auxilio em situação de emergência e/ou de calamidades publica será concedido de forma imediata ou a partir da realização de análise
com parecer técnico por profissionais de nível superior, vinculados ao CRAS, Proteção Social Especial ou setor de gestão de benefícios do
SUAS, observando-se o cumprimento da Resolução CNAS nº17 de 2011, com obrigatório registro em conselhos de classe.
§ 2º O valor monetário conferido ou bens materiais concedidos em situações de emergência e/ou calamidade publica será definido a partir
da realização de análise com parecer técnico por profissionais de nível superior, vinculados ao CRAS, Proteção Social Especial ou setor de
gestão de benefícios do SUAS, observando-se o cumprimento da Resolução CNAS nº17 de 2011, com obrigatório registro em conselhos de
classe.
§ 3º A família ou pessoa beneficiada será encaminhada para cadastrar-se no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal –
CADÚNICO.
§ 4º A concessão de itens de ajuda humanitária da Defesa Civil depende do reconhecimento do poder público, via decreto municipal, o que
não ocorre com os Benefícios Eventuais, que podem ser concedidos mediante necessidade da população e regulamentação do Conselho
Municipal de Assistência Social - CMAS.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 30 Caberá ao órgão gestor da Política de Assistência Social do Município:
I. Coordenar e avaliar a prestação dos Benefícios Eventuais, bem como o seu financiamento;
II. Elaborar as instruções e instituir formulários e modelos de documentos necessários à operacionalização dos Benefícios Eventuais;
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III. Garantir a descentralização da oferta dos Benefícios Eventuais;
IV. Manter atualizado os dados sobre os benefícios concedidos, incluindo-se obrigatoriamente nome do beneficiado, registro do CADÚNICO,
benefício concedido, valor, quantidades e período de concessão;
V. Produzir anualmente estudo da demanda, revisão do tipo de benefício e revisão dos valores e quantidades;
VI. Articular as políticas sociais e de defesa de direitos no município para o atendimento integral da família beneficiada de forma a ampliar
o enfrentamento de contingências sociais que provoquem riscos e fragilizam a manutenção da unidade familiar, a sobrevivência de seus
membros ou a manutenção da pessoa;
VII. Promover ações permanentes de ampla divulgação dos Benefícios Eventuais e seus critérios de concessão;
VIII. Prever dotação orçamentária anual para concessão dos benefícios elencados nesta Resolução;
IX. Elaborar anualmente o Plano de Aplicação e Relatório Descritivo especificando o número de famílias beneficiadas e apresentar ao Conselho Municipal de Assistência Social para apreciação e aprovação respectivamente
X. Analisar e propor outras formas de repasse dos benefícios previstos nesta lei, em conformidade com orientações do Conselho Estadual e
Nacional de Assistência Social, desde que haja avaliação de viabilidade jurídica e administrativa.
Art. 31 Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social:
I. Acompanhar periodicamente a concessão desses benefícios, no âmbito do município, por meio da lista de concessões fornecidas pelo
órgão gestor da Assistência Social;
II. Acompanhar a relação dos tipos de benefícios concedidos e também dos benefícios negados e as justificativas da não concessão;
III. Exercer o controle social sobre a regulamentação da prestação dos Benefícios Eventuais em consonância com a Política Nacional de
Assistência Social - PNAS pelos municípios;
IV. Fiscalizar a responsabilidade do Estado na efetivação do direito, a destinação de recursos financeiros ao município, a título de cofinanciamento do custeio dos Benefícios Eventuais;
V. Acompanhar as ações de organização do atendimento as (os) beneficiárias (os) de modo a manter a integração de serviços, benefícios e
programas de transferência de renda;
VI. Fiscalização da aplicação dos recursos destinados aos Benefícios Eventuais, bem como sua eficácia e propor, sempre que necessário, a
revisão anual da regulamentação, da concessão e dos valores dos mesmos; e
VII. Deliberar a dotação orçamentária anual respectivamente para o financiamento e concessão dos Benefícios Eventuais.
VIII. Regulamentar as situações especificadas e/ou não especificadas por esta lei.
Art. 32 As despesas decorrentes desta Lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária, prevista na Unidade Orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social em cada exercício financeiro.
Parágrafo Único: Em caso de ocorrência de emergência e/ou calamidade pública os recursos financeiros deverão ser complementados e
articulados com os recursos destinados a defesa civil.
Art. 33 Fica autorizado o Conselho Municipal de Assistência Social, juntamente com o Chefe do Poder Executivo Municipal para procederem
a regulamentação da presente lei por atos específicos e complementares de cada instância.
Art. 34 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente os dispositivos da Lei nº
785 de 15 de abril de 2019.
Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC),
em 18 de Abril de 2022.
ELTON MATTES
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra
VANIA PEDROSO
Responsável pelas publicações

LEI MUNICIPAL Nº 866, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840395

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ELTON MATTES, Prefeito do Município de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, crédito adicional suplementar, no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), para atender as seguintes ações orçamentárias:
7000
7001
10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
SAÚDE
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301
34
2.59
3
3.3
3.3.90.00.00.1.0102

Saúde Básica
Atendimento Equitativo e Universalizado
Manutenção de Veículos
DESPESAS CORRENTES
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
R$ 50.000,00

7000
7001
10
301
34
2.60
3
3.3
3.3.93.00.00.1.0102

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
SAÚDE
Saúde Básica
Atendimento Equitativo e Universalizado
Serviços Médicos, Hospitalares e de Diagnóstico
DESPESAS CORRENTES
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
R$ 100.000,00

Art. 2º A abertura do crédito adicional suplementar, nos termos do artigo anterior, é suportada pela redução de saldo na seguinte ação
orçamentária:
7000
7001
10
301
34
2.57
3
3.1
3.1.90.00.00.1.0102

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
SAÚDE
Atenção Básica
Atendimento Equitativo e Universalizado
Atividades Gerais da Atenção Básica
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
R$ 150.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC,
em 18 de Abril de 2022.
ELTON MATTES
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra
Vania Pedroso
Responsável pelas publicações

LEI MUNICIPAL Nº 867, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840403

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CELEBRAR ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS QUE IDENTIFICA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Elton Mattes, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar acordo judicial nos autos da Ação de Reparação de Danos autuada sob
o nº 5000578-02.2022.8.24.0085, que tramita junto a Vara Única da Comarca de Coronel Freitas/SC, em que é Autor Carlos Luis Hunnig.
Art. 2º O acordo consiste no pagamento total de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), e nele encontram-se incluídos o dano
sofrido pelo Autor da Ação constante do Boletim de Acidente de Trânsito nº 22008692B01, e todas as despesas judiciais e honorários advocatícios correspondentes.
Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações específicas consignadas no orçamento do Fundo Municipal
de Saúde de 2022.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Alto Bela Vista/SC, em 19 de abril de 2022.
ELTON MATTES
Prefeito Municipal
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Registrado e publicado em data supra
VANIA PEDROSO
Responsável pelas publicações

PREGÃO 23/2022
AVISO DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3840810
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1F96FA2D656F41898D445F5D587EE53838C1E3F0

O Município de Alto Bela Vista torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 23/2022, cujo
processamento e julgamento darão na forma da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.
Objeto da licitação: Registro de Preços para possível contratação de empresas para prestação de serviços de lavação de veículos e máquinas
da Frota Municipal.
Data de entrega dos envelopes: 11/05/2022 às 13:45 horas no Prefeitura Municipal de Alto Bela Vista. Rua do Comércio, 1015, Centro, CEP
89.730-000..
Data de abertura dos envelopes: 11/05/2022 às 14:00 horas na Prefeitura Municipal de Alto Bela Vista. Rua do Comércio, 1015, Centro,
CEP 89.730-000..
Edital na integra e demais informações, poderão ser consultadas no site http://www.altobelavista.sc.gov.br ou solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Alto Bela Vista, fone (49) 3455-9022 ou e-mail prefeitura@altobelavista.sc.gov.br.
Alto Bela Vista-SC, 13 de abril de 2022
ELTON MATTES
Prefeito
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Anchieta
Prefeitura
DECRETO Nº 062/2022

Publicação Nº 3839428

DECRETO Nº 062/2022 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA IMÓVEL, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL OU JUDICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
IVAN JOSÉ CANCI, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com fundamento no disposto
do art. 84 da Lei Orgânica Municipal, bem como do Decreto-Lei 3.365 de 21 de junho de 1941; e
Considerando a necessidade de aquisição de área de terra na Avenida Anchieta, nesta cidade de Anchieta/SC, para fins de construção de
áreas de lazer e saúde;
Considerando a previsão legal para a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, estabelecida na alínea “i” do artigo 5º da
Decreto-Lei 3.365 de 21 de junho de 1941;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, a fração da chácara nº 39, conforme Memorial
Descritivo e Planta do Imóvel, sob Responsabilidade do Engenheiro Florestal e Técnico em Agrimensura Luis Henrique de Almeida, com área
de 3.721,53 m² (três mil, setecentos e vinte e um metros e cinquenta e três centímetros quadrados), de uma área total de 16.330,71 m²
(dezesseis mil, trezentos e trinta metros e setenta e um centímetros quadrados), matrícula nº 4.172 do Registro de Imóveis da Comarca de
Anchieta, sem benfeitorias, situada na Rua Mato Grosso, Município de Anchieta, de propriedade de MITRA DA DIOCESE DE CHAPECÓ com
as seguintes confrontações:
I - Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N 7.062.982,16m e E 267.423,72m; deste, segue confrontando com
PARTE REMANESCENTE, CHÁCARA N° 39, com os seguintes azimutes e distâncias: 115°54'38" e 76,74 m até o vértice 2, de coordenadas N
7.062.948,63m e E 267.492,75m; deste, segue confrontando com LOTE 438, com os seguintes azimutes e distâncias: 207°15'05" e 26,93 m
até o vértice 3, de coordenadas N 7.062.924,69m e E 267.480,42m; deste, segue confrontando com LOTE 439, com os seguintes azimutes
e distâncias: 207°16'51" e 17,71 m até o vértice 4, de coordenadas N 7.062.908,95m e E 267.472,30m; deste, segue confrontando com
LOTE 34, com os seguintes azimutes e distâncias: 285°49'57" e 16,74 m até o vértice 5, de coordenadas N 7.062.913,52m e E 267.456,20m;
deste, segue confrontando com Servidão de Passagem, com os seguintes azimutes e distâncias: 26°05'06" e 4,00 m até o vértice 6, de
coordenadas N 7.062.917,11m e E 267.457,96m; 285°44'39" e 61,93 m até o vértice 7, de coordenadas N 7.062.933,91m e E 267.398,35m;
deste, segue confrontando com PARTE REMANESCENTE, CHÁCARA N° 38, com os seguintes azimutes e distâncias: 27°44'10" e 54,51 m até
o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Parágrafo único. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
Art. 2º. O imóvel de que trata este Decreto destina-se para fins de construção de áreas de lazer e saúde.
Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão à conta da dotação orçamentária vigente em cada exercício
financeiro.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anchieta/SC, 19 de abril de 2022.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
CERTIFICO, que o presente Ato foi registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – www.diariomunicipal.sc.gov.br Jackline Appio Secretária Municipal de Administração e Gestão

DECRETO Nº 063/2022

Publicação Nº 3840671

DECRETO Nº 063/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO DOS LOTES URBANOS Nº 88 E 88-A, CONFORME MATRÍCULAS
Nº 1.986 E 4.910, DE PROPRIEDADE DE CLAUDIR GONÇALVES DE AZEVEDO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito do Município de
Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
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Considerando a Lei Complementar Municipal nº 026/2010 que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Territorial, dispõe sobre as
normas, fixa objetivos e diretrizes urbanísticas do Município de Anchieta e dá outras providências, com suas alterações posteriores;
Considerando a aprovação pelo Departamento de Engenharia (memorando nº 014/2022), do projeto de desmembramento e remembramento dos lotes urbanos nº 88 e 88-A, com as áreas respectivas de 505,40 m2, e 400,20 m2, num total em conjunto de 905,60 m2 (novecentos e cinco metros e sessenta centímetros quadrados), conforme matrículas nº 1.986 e 4.910, situado na Rua Olinda, Anchieta/SC, de
responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, Marcos Antônio Ortolan, ART 8218289-4.
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o projeto de desmembramento e remembramento dos lotes urbanos nº 88 e 88-A, com as áreas respectivas de 505,40
m2, e 400,20 m2, num total em conjunto de 905,60 m2 (novecentos e cinco metros e sessenta centímetros quadrados), situado na Rua
Olinda, perímetro urbano da Cidade de Anchieta SC, matriculado no Cartório Registro de Imóveis de Anchieta SC, sob nº 1.986 e 4.910,
de propriedade de CLAUDIR GONÇALVES DE AZEVEDO, inscrito no CPF sob nº 477.476.849-97, RG 1.411.799 SSP/SC, brasileiro, casado,
residente e domiciliado na Rua Olinda, município de Anchieta/SC, conforme memorial descritivo parte integrante do presente Decreto, nos
seguintes termos:
I - ÁREA ATUAL: LOTE URBANO N. 88, com área de 505,40 m2 (Quinhentos e cinco virgula quarenta metros quadrados), sem benfeitorias,
de propriedade do Sr. Claudir Gonsalves de Azevedo, CPF N. 477.476.849-97, sito na Rua Olinda, centro da cidade de Anchieta, estado de
santa Catarina, conforme matricula N. 1.986. Segue abaixo as confrontações: Nordeste: Com Parte do lote urbano n 88 A, com 19,00 metros. Noroeste: Com parte do lote urbano n. 87, com 26,60 metros. Sudoeste: Com a Rua Olinda com 19,00 metros. Sudeste: Com parte do
lote urbano n. 88 A, com 26,60 metros.
II - ÁREA DESMEMBRADA: A área desmembrada totaliza uma extensão de 360,00 (Trezentos e sessenta metros quadrados) de PARTE DO
LOTE URBANO N. 88, sem benfeitorias. Segue abaixo as confrontações da área desmembrada: Nordeste: Com Parte do mesmo lote urbano
n 88, com 18,00 metros. Noroeste: Com parte do lote urbano n. 87, com 20,00 metros. Sudoeste: Com a Rua Olinda com 18,00 metros.
Sudeste: Com parte do mesmo lote urbano n. 88, com 20,00 metros.
III - ÁREA REMANESCENTE: A área remanescente totaliza uma extensão de 145,40 m2 (Cento e quarenta e cinco virgula Quarenta metros
quadrados) de PARTE DO LOTE URBANO N. 88, PARA FINS DE ANBEXAÇAO AO LOTE URBANO N. 88 A. Sem benfeitorias. Segue abaixo as
confrontações da área remanescente: Nordeste: Com Parte do lote urbano n 88 A, com 19,00 metros. Noroeste: Com parte do lote urbano
n. 87, com 6,60 metros. Sudoeste: Em duas linhas, a primeira com patê do mesmo lote n.88 com 18,00 metros e a segunda com 1,00 metro
com a Rua Olinda. Sudeste: Com parte do lote urbano n. 88 A, com 26,60 metros.
IV- ANEXAÇAO : O presente memorial trata da anexação Parte do lote urbano PARTE DO LOTE URBANO N. 88, com uma área de 145,40 m2
(Cento e quarenta e cinco virgula Quarenta metros quadrados) sem benfeitorias , área desmembrada da matricula 1.986, A SER ANEXADO
ao LOTE URBANO N. 88 A, com área de 400,20 m2 (quatrocentos virgula vinte metros quadrados) , com uma residência em alvenaria de
90,00 m2., totalizando assim uma área de 545,60 m2 ( Quinhentos e quarenta e cinco virgula sessenta metros quadrados) conforme matricula 4.910. Abaixo seguem as confrontações dos lotes primitivos e dos lotes após a anexação:
a) ANTES DA ANEXAÇÃO - PARTE DO LOTE URBANO N. 88: A área totaliza uma extensão de 145,40 m2 (Cento e quarenta e cinco virgula
Quarenta metros quadrados) de PARTE DO LOTE URBANO N. 88, sem benfeitorias. Area desmembrada da matricula 1.986. Segue abaixo
as confrontações da área: Nordeste: Com Parte do lote urbano n 88 A, com 19,00 metros. Noroeste: Com parte do lote urbano n. 87, com
6,60 metros. Sudoeste: Em duas linhas, a primeira com patê do mesmo lote n.88 com 18,00 metros e a segunda com 1,00 metro com a
Rua Olinda. Sudeste: Com parte do lote urbano n. 88 A, com 26,60 metros.
b) ANTES DA ANEXAÇÃO - LOTE URBANO N. 88 A: LOTE URBANO N. 88 A com uma extensão de 400,20 m2 (quatrocentos virgula vinte
metros quadrados), com uma residência em alvenaria de 90,00 m2., conforme matricula 4.910 de propriedade de Leomar Goncalves de
Azevedo CPF 055.857.789-0. Segue abaixo as confrontações da área: Nordeste: Com o lote n. 90 com 23,00 metros. Noroeste: Com parte
do lote urbano n. 87, com 17,40 metros. Sudoeste: Em duas linhas, a primeira com 19,00 metros com o lote n. 88 e a segunda linha com
4,00 metros com a Rua Olinda. Sudeste: Com o lote urbano n. 89, com 44,00 metros.
V – APÓS A ANEXAÇÃO: LOTE URBANO N. 88 A: LOTE URBANO N. 88 A com uma extensão de 545,60 m2 (Quinhentos e quarenta e cinco virgula sessenta quadrados), com uma residência em alvenaria de 90,00 m2., de propriedade de Leomar Goncalves de Azevedo CPF
055.857.789-0. Segue abaixo as confrontações da área: Nordeste: Com o lote n. 90 com 23,00 metros. Noroeste: Com parte do lote urbano
n. 87, com 24,00 metros. Sudoeste: Em duas linhas, a primeira com 18,00 metros com o lote n. 88 e a segunda linha com 5,00 metros com
a Rua Olinda. Sudeste: Com o lote urbano n. 89, com 44,00 metros.
Art. 2º Fica instituída uma servidão de passagem de 5.00 metros de largura, com a rua Olinda com 20,00 metros de comprimento totalizando 100,00 m2.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Anchieta/SC, 19 de abril de 2022.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial do Município – www.diariomunicipal.sc.gov.br
Jackline Appio – Secretária de Administração
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DECRETO Nº. 061/2022

Publicação Nº 3839320

DECRETO Nº. 061/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES MUNICÍPIO DE ANCHIETA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal;
Considerando o Decreto n. 218/2019, nomeou a Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares, e dá outras providências.
Considerando o Decreto n. 095/2020, que alterou o Decreto nº 218/2019, alterado pelo Decreto n. 138/2020, por fim Decreto nº. 219/2021,
nomeando a Servidora Pública Municipal, Marcieli Wendling, para fazer parte da Comissão Permanente de processos Administrativos Disciplinares.
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado Art. 1º do Decreto nº 219/2021, com a substituição de membro, ficando nomeado o Servidor Público Municipal, DOUGLAS LUIZ VIDORI, ocupante de cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, Portaria nº 63/2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Anchieta – SC, 19 de abril de 2022.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios – www.diariomunicipal.sc.gov.br
Jackline Appio - Secretária de Administração e Gestão

PORTARIA Nº 207/2022

Publicação Nº 3839339

PORTARIA Nº 207/2022
De, 19 de abril de 2022
IVAN JOSÉ CANCI, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
Considerando a Lei Complementar nº 031/2011 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;
Considerando o Ofício SEMECE nº 030/2022, encaminhado pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Anchieta, Selma
Antonia Giongo, informando que no dia 11 de abril de 2022, o Servidor, atualmente Motorista da Educação, Odacir Lago, estava realizando
o transporte escolar com o veículo ônibus, Placas MDY 0015, onde caiu em uma vala ocasionando avarias e necessitando reparos, o veículo
está lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Anchieta.
Considerando os deveres do servidor público descritos no Art. 93 da Lei Complementar nº 031/2011 e as proibições e infrações conforme
Art. 94 da Lei Complementar nº 031/2011;
RESOLVE:
Art. 1º Fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar, em face de ODACIR LAGO, nomeado através do cargo de Operador II, Portaria
de Nomeação nº 279/2002, Matrícula nº 734, onde atualmente está designado para o cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esportes, sob Portaria nº 253 de 08 de junho de 2021, tendo em vista que durante a realização do transporte escolar
caiu em uma vala ocasionando danos ao veículo, tendo a necessidade de realização de reparos, ocorrido no dia 11 de abril de 2022, com o
veículo Ônibus, Placas MDY 0015, de propriedade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Anchieta.
Art. 2º Fica designada a Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares, nomeada conforme Decreto Municipal nº
216/2019 e Decreto nº 095/2020, como sendo:
I) KELLIN DAL RI, servidora pública municipal ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, Portaria nº 307/2013, Presidente;
II) FABIANA GUSEN MULLER, servidora pública municipal ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicóloga, Portaria nº 291/2016,
Membro;
III) DOUGLAS LUIZ VIDORI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, Portaria nº 63/2018, Membro.
Art. 3º Determino a apuração dos fatos comunicados com base no Art. 93 e Art. 94 da Lei Complementar nº 031/2011 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Anchieta/SC.
Art. 4º O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar é de 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
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Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Em, 19 de abril de 2022
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
CERTIFICO que o presente ato foi publicado no Diário Oficial do Município: www.diariomunicipal.sc.gov.br
Jackline Appio – Secretária de Administração e Gestão

PORTARIA Nº 208/2022

Publicação Nº 3839303

PORTARIA Nº 208/2022.
De, 19 de abril de 2022
IVAN JOSÉ CANCI, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que o prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria nº 141/2020, prorrogado pela
Portaria nº432/2021 e Portaria Nº 091/2022 venceu no dia 08 de abril de 2022;
RESOLVE:
Prorrogar o prazo para conclusão de Processo Administrativo Disciplinar
Art. 1º Fica prorrogado o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 141/2020.
Art. 2º Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão do processo Administrativo Disciplinar.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 08 de abril de 2022.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/SC.
Em, 19 de abril de 2022.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios
Jackline Appio – Secretária de Administração e Gestão

PORTARIA Nº200/2022

Publicação Nº 3839939

PORTARIA nº. 200/2022
De, 18 de abril de 2022.
O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Exonerar a Pedido,
Art. 1º - Fica exonerada a pedido a senhora Laiz Franciele Tedesco Draszeski, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, matrícula
2671, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, a partir desta data.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 18 de abril de 2022.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
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Ivan José Canci
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº201/2022

Publicação Nº 3839942

PORTARIA nº. 201/2022
De, 18 de abril de 2022.
O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e,
RESOLVE:
Transferir temporariamente o veículo Ford KA RKY4A23 do Gabinete do Prefeito para a Secretaria Municipal da Saúde,
Art. 1º - Fica transferido temporariamente o veículo Ford KA RKY4A23 do gabinete do Prefeito para a Secretaria Municipal da Saúde no
período de 18/04/2022 a 30/04/2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em, 18 de abril de 2022.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº202/2022

Publicação Nº 3839945

PORTARIA nº. 202/2022
De, 18 de abril de 2022.
Ivan José Canci, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o
Art. 77, inciso I da Lei Complementar Nº. 031/2011, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE:
Conceder Licença Prêmio pelo período de 01 (um) mês e converter o mesmo em pecúnia,
Art. 1º - Fica concedida Licença-Prêmio pelo período de 01 (um) mês e converte o mesmo período em pecúnia, para a servidora Pública
Municipal Rosangela Dondoerfer, ocupante do cargo de Técnica em Vigilância Sanitária, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, com todos
os direitos e vantagens que a lei lhe assegura.
Art. 2º - A licença será convertida em pecúnia com efetivo pagamento no mês de abril de 2022.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Anchieta (SC),
Em, 18 de abril de 2022.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br
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PORTARIA Nº203/2022

Publicação Nº 3839949

PORTARIA Nº. 203/2022
De, 18 de abril de 2022.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,
O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o disposto no art. 12 da Lei Complementar n. 033/2011;
Considerando o requerimento apresentado em 17/03/2022;
RESOLVE:
Conceder Adicional de Titulação,
Art. 1º - Fica concedido Adicional de Titulação ATI – 03 para o servidor público municipal Ademir João Lago, ocupante do cargo de Motorista,
lotado na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA, SC.
Em, 18 de abril de 2022.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº204/2022

Publicação Nº 3839950

PORTARIA nº. 204/2022
De, 18 de abril de 2022.
Ivan José Canci, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder Férias,
Art. 1º - Fica concedida férias regulamentares para a Servidora Pública Municipal Simone Graczk, ocupante do cargo em comissão de Gerente de Gestão Escolar, matricula 2764, lotada na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, com vencimentos e vantagens
garantidas em Lei, relativas ao período de 2021/2022, a serem gozadas no período de 18/04/2022 a 27/04/2022.
Art. 2º - Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 18 de abril de 2022.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 90

PORTARIA Nº205/2022

Publicação Nº 3839953

PORTARIA n. 205/2022
De, 19 de abril de 2022.
Ivan José Canci, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de acordo com o Art. 2º da Lei
Complementar n. 038/2012 e,
Considerando o afastamento da servidora titular em virtude da realização de procedimento cirúrgico;
Considerando a necessidade de substituição no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, tendo em vista a continuidade da higienização e limpeza na Unidade Básica de Saúde;
Considerando o Processo Seletivo nº 01/2021;
RESOLVE:
Nomear Auxiliar de Serviços Gerais ACT,
Art. 1º - Fica nomeada a senhora Janete Lemes, para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais ACT – Admissão em Caráter Temporário, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, percebendo os vencimentos mensais
previstos em Lei.
Art. 2º - A presente contratação se dá de acordo com o Art. 2º, no período de afastamento da servidora titular definida pela perícia médica.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desse ato correrão a conta dos respectivos créditos orçamentários.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Anchieta, SC.
Em, 19 de abril de 2022.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José Canci
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº206/2022

Publicação Nº 3839957

PORTARIA nº. 206/2022
De, 19 de abril de 2022.
Ivan José Canci, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder Férias,
Art. 1º - Fica concedida férias regulamentares para a Servidora Pública Municipal Glaciana Crestani, ocupante do cargo de Técnica em
Administração, matricula 2561, com vencimentos e vantagens garantidas em Lei, relativas ao período de 2020/2021, a serem gozadas no
período de 22/04/2022 à 21/05/2022.
Art. 2º - Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 19 de abril de 2022.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Angelina
Prefeitura
CONTRATO N° 079/2022

Publicação Nº 3841732
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FEC5F701B07E2695C0FA1F3F7D7C3DEC9C8AABBE

CONTRATO Nº 079/2022
CONTATANTE: Município de Angelina
CNPJ nº 82.951.195/0001-10
CONTATADA: TDF Negócios Agropecuários Eireli – ME
CNPJ n° 41.389.018/0001-04
OBJETO: Aquisição de 02 (duas) plainas traseiras reversíveis com pistão hidráulico, tamanho 280x50 cm, marca/modelo Metal Freitas/PLA
280, no valor unitário de R$ 11.200,00 (onze mil reais) e 01 (um) vagão forrageiro basculante com capacidade mínima para 6,2 toneladas e
mínimo de 4 metros cúbicos, rodado tanden, equipado com pneus novos, marca/modelo Metal Freitas/MF ME 6t., no valor de R$ 26.400,00
(vinte e seis mil e quatrocentos reais) - Processo SGP-e SAR4477/2021.
VALOR: R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais)
DATA: 20/04/2022
VENCIMENTO: 31/12/2022
PROCESSO LICITATÓRIO nº 014/2022

CONTRATO N° 080/2022

Publicação Nº 3841733
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0CAAB922C36E228DC313E18B007923FD74E40E2D

CONTRATO Nº 080/2022
CONTATANTE: Município de Angelina
CNPJ nº 82.951.195/0001-10
CONTATADA: Casa do Pica-Pau Máquinas Agrícolas Ltda.
CNPJ n° 04.742.267/0001-05
OBJETO: Aquisição de 02 (duas) grades niveladoras leves de 32 discos de 22 polegadas, marca/modelo Budny/GNDL 32x22, no valor unitário de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) e 01 (um) subsolador 5 hastes com 5 discos e molas, largura de 170 cm, marca/
modelo Folmaq/ASDF 5BF, no valor de R$ 14.949,00 (quatorze mil e novecentos e quarenta e nove reais) - Processo SGP-e SAR4477/2021.
VALOR: R$ 62.549,00 (sessenta e dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais)
DATA: 20/04/2022
VENCIMENTO: 31/12/2022
PROCESSO LICITATÓRIO nº 014/2022

DECRETO 074/2022

Publicação Nº 3839252

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
DECRETO Nº 074/2022
NOMEIA VANESSA FREITAS RIBEIRO ALVES PARA O CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
ROSELI ANDERLE, Prefeita Municipal de Angelina, no uso das atribuições que lhe conferem a lei nº 021/2013 c/c a lei nº 020/2013 e;
Considerando o Resultado do Concurso Público nº 001/2019 homologado em 21/10/2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada VANESSA FREITAS RIBEIRO ALVES inscrita no cadastro geral de pessoas físicas – CPF sob o nº ***.573.918-** para
o cargo de provimento efetivo de Enfermeira nível / referencia “13”, padrão de vencimento inicial letra “A”, cujo valor é R$ 4.586,98 (quatro
mil quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário.
Angelina, 18 de abril de 2022.
ROSELI ANDERLE
Prefeita Municipal
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Publicação Nº 3839655

DECRETO N°075, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
ESTABELECE PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA MUNICIPAL DE ANGELINA, usando da competência e atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º Fica estabelecido ponto facultativo o dia 22 de abril, data subsequente ao feriado comemorativo do dia 21 de abril, em homenagem
a Tiradentes.
Art. 2º O ponto facultativo estabelecido no artigo anterior abrange todos os setores da administração municipal, preservados os serviços
de natureza essencial.
Art. 3º A Secretaria Municipal da Educação deverá aderir ao ponto facultativo, devendo atentar ao cumprimento do calendário escolar de
200(duzentos) dias/ano letivo.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Angelina, 19 de abril de 2022
ROSELI ANDERLE
PREFEITA MUNICIPAL
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Anita Garibaldi
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022
MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI

Publicação Nº 3840918

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0E79B3EB91491108DF4836B2539DDE2ABDE42DB4

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022
Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de Trator Agrícola novo de pneus, conforme especificações constantes no Anexo
“E” deste Edital.
Código registro TCE: 0E79B3EB91491108DF4836B2539DDE2ABDE42DB4
Recebimento das propostas: até as 14:00min do dia 03/05/2022
Abertura: as 14h10 do dia 03/05/2022
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.anitagaribaldi.sc.gov.br,
link “Licitações”. Informações complementares poderão ser obtidas no Departamento de Compras deste Município, situado na Praça Paulino
Granzotto, 20, Centro, de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3543-0191.
Anita Garibaldi, SC, 19 de Abril de 2022.
JOÃO CIDINEI DA SILVA
Prefeito Municipal
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Anitápolis
Prefeitura
CANCELAMENTO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ADIÇÃO DE VALOR AO CONT. 004/2022

Publicação Nº 3840574

MUNICIPIO DE ANITÁPOLIS – Extrato do CANCELAMENTO do primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 004/2022. CONTRATANTE: Município
de Anitápolis. CONTRATADA: Instalador Santa Cruz Eireli. CLAUSULA PRIMEIRA – DA ADIÇÃO DE VALOR: O presente termo cancela o aditivo que tem por objeto a adição de serviços no contrato conforme Readequação da Planilha Orçamentária no valor total de R$ 412.757,66
– Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não especialmente alteradas neste termo. Data: 19/04/2022. Rogerio Mayer – Secretário
Municipal de Educação Cultura e Esporte.

DECRETO Nº. 026/2022 AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
Publicação Nº 3839281

DECRETO Nº. 026/2022
AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SOLANGE BACK, Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo § 4º do artigo 6º da Lei Municipal
nº. 1064/21 de 22 de dezembro de 2021:
DECRETA
Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no limite de R$ 22.212,35 (vinte e dois mil duzentos e doze reais
e trinta e cinco centavos), a dotação abaixo relacionada:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS
15.001.4.001.4.4.90.0.1.02.00/12 R$ 22.212,35
Art. 2º As despesas decorrentes do artigo anterior correrão por conta de anulação no mesmo valor das dotações abaixo relacionadas.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS
98.099.9.999.9.9.99.0.1.02/49 R$ 22.212,35
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Anitápolis, em 18 de abril de 2022.
Solange Back
Prefeita Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto no órgão oficial do Município de Anitápolis, em 18 de abril de 2022.
Jessica Rieg Haverot
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº. 027/2022 AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
Publicação Nº 3839310

DECRETO Nº. 027/2022
AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SOLANGE BACK, Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 9º da Lei Municipal
nº. 1064/21 de 22 de dezembro de 2021:
DECRETA
Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a dotação abaixo
relacionada:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS
15.001.4.001.3.3.90.0.1.02.00/10 R$ 90.000,00
Art. 2º As despesas decorrentes do artigo anterior correrão por conta de anulação do excesso de arrecadação no mesmo valor da dotação
acima relacionada.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Anitápolis, em 18 de abril de 2022.
Solange Back
Prefeita Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto no órgão oficial do Município de Anitápolis, em 18 de abril de 2022.
Jessica Rieg Haverot
Chefe de Gabinete

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONT. 003/2022

Publicação Nº 3839842

MUNICIPIO DE ANITÁPOLIS – Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 003/2022. CONTRATANTE: Município de Anitápolis. CONTRATADA: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA EPP. CLAUSULA PRIMEIRA – DA VIGENCIA: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação
do prazo de contrato, que fica prorrogado até 15/08/2022. – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não especialmente alteradas
neste termo. Data: 15/04/2022. Solange Back – Prefeita.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2022

Publicação Nº 3839870

MUNICIPIO DE ANITÁPOLIS – Extrato do Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 004/2022. CONTRATANTE: Município de Anitápolis. CONTRATADA: Instalador Santa Cruz Eireli. CLAUSULA PRIMEIRA – DA VIGENCIA: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do
prazo do contrato, que fica prorrogado até 19/05/2022 – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não especialmente alteradas
neste termo. Data: 18/04/2022. Rogerio Mayer – Secretário Municipal de Educação Cultura e Esporte.

SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 020/2020

Publicação Nº 3840975

MUNICIPIO DE ANITÁPOLIS – Extrato do Sétimo Termo Aditivo ao contrato nº 020/2020. CONTRATANTE: Município de Anitápolis. CONTRATADA: BASE PRE – MOLDADOS LTDA ME. CLAUSULA PRIMEIRA – DA VIGENCIA: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação
do prazo de contrato, que fica prorrogado até 29/05/2022 – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não especialmente alteradas
neste termo. Data: 19/04/2022. Solange Back – Prefeita Municipal.

SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 030/2020

Publicação Nº 3839544

MUNICIPIO DE ANITÁPOLIS – Extrato do Sexto Termo Aditivo ao contrato nº 030/2020. CONTRATANTE: Município de Anitápolis. CONTRATADA: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JÚNIOR EIRELI CLAUSULA PRIMEIRA – DA VIGENCIA: O presente termo aditivo tem por
objeto a prorrogação do prazo de contrato, que fica prorrogado até 19/05/2022 – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não
especialmente alteradas neste termo. Data: 19/04/2022. Marcelo Boeing – Secretário Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente.

TERCEIRO TERMO DE ADITIVO - ADITIVO DE VALOR AO CONTR. 004/2022

Publicação Nº 3841089

MUNICIPIO DE ANITÁPOLIS – Extrato do terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 004/2022. CONTRATANTE: Município de Anitápolis. CONTRATADA: Instalador Santa Cruz Eireli. CLAUSULA PRIMEIRA – DA ADIÇÃO DE VALOR: O presente termo aditivo tem por objeto a adição
de serviços no contrato conforme Readequação da Planilha Orçamentária no valor total de R$ 412.757,66 – Ficam ratificadas as demais
cláusulas e condições não especialmente alteradas neste termo. Data: 19/04/2022. Rogerio Mayer – Secretário Municipal de Educação
Cultura e Esporte.
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Antônio Carlos
Prefeitura
PORTARIA N 213/2022

Publicação Nº 3840489

PORTARIA Nº 213/2022
Concede Adicional de Titulação.
GERALDO PAULI – Prefeito do Município de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 56, inciso VI da
Lei Orgânica Municipal, de acordo com o Parecer Jurídico nº 019/2022 e com a Lei Municipal nº 1.250/2009;
RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder ADICIONAL DE TITULAÇÃO por PÓS-GRADUAÇÃO a servidora GRASIELA MARIA SIMÃO SILVINO, ocupante do cargo
efetivo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, a partir 01/02/2022.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/02/2022.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Município de Antônio Carlos, em 19 de abril de 2022.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria em 20 de abril de 2022.

PORTARIA N 214/2022

Publicação Nº 3840493

PORTARIA Nº 214/2022
Concede Adicional de Titulação.
GERALDO PAULI – Prefeito do Município de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 56, inciso VI da
Lei Orgânica Municipal, de acordo com o Parecer Jurídico nº 021/2022 e com a Lei Municipal nº 1.250/2009;
RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder ADICIONAL DE TITULAÇÃO por PÓS-GRADUAÇÃO ao servidor IGOR MARCIO BARBOSA COUTINHO, ocupante do cargo
efetivo de MÉDICO 20H, a partir 01/04/2022.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/04/2022.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Município de Antônio Carlos, em 19 de abril de 2022.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria em 20 de abril de 2022.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022

Publicação Nº 3840212

TERMO ADITIVO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022
Primeiro termo aditivo que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o
nº 82.892.290/0001-90, com sede na Praça Anchieta, nº 10, Centro, Antônio Carlos, Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Geraldo Pauli, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa SETEP CONSTRUÇÕES S.A, com sede na Rua
Francisco Martinhago, 258, Mina do Mato, Criciúma, Santa Catarina, registrada no CNPJ sob o nº 83.665.141/0001-50, doravante denominada CONTRATADA, ajustado mediante as cláusulas abaixo, o seguinte:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente termo aditivo tem por objetivo aditar o valor do Contrato nº 003/2022, que consiste na “contratação de
empresa especializada em serviços de engenharia civil para empreitada por menor preço global, com fornecimento de material e mão de
obra para a terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização viária da Rua Antônio Weber – ETAPA IV, localizada no Bairro
Canudos no Munícipio de Antônio Carlos/SC, mediante repasses do Governo do Estado de Santa Catarina - Processo SCC 00014222/2021”,
conforme Processo de Licitação nº 261/2021 – Concorrência Pública nº 004/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – Fica acrescido ao valor do contrato a importância de R$ 352.705,33 (trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e
cinco reais e trinta e três centavos), passando o valor original de R$ 3.092.657,20 (três milhões, noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta
e sete reais e vinte centavos) para R$ 3.445.362,53 (três milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e
cinquenta e três centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente instrumento os representantes das partes contratantes, em duas vias de igual teor e
forma, perante as testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.
Antônio Carlos, 19 de abril de 2022.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
Contratante

SETEP CONSTRUÇÕES S.A
Contratada

Testemunhas:
Nome:
CPF nº:

Nome:
CPF nº:
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6

5

4

3

17
02

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

02

R$ 2.823,00

R$ 2.309,72

R$ 2.153,48

R$ 1.872,59

R$ 1.550,00

R$ 1.404,44

VENCIMENTO

Ensino Superior Completo em
Biblioteconomia e registro no Conselho
Regional de Biblioteconomia - 14ª Região

Ensino Médio Completo

Ensino Médio Completo e Curso Técnico em
Enfermagem
Ensino Médio Completo e Curso Técnico em
Saúde Bucal

Ensino Fundamental Completo

Ensino Fundamental Completo e CNH D

Ensino Fundamental Completo e CNH D

Ensino Fundamental Completo

Ensino Médio Completo

Ensino Fundamental Completo

Ensino Médio Completo

Ensino Médio Completo

Ensino Médio Completo

REQUISITOS

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

30 h

CHS

ANEXO I, II E III - LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2022

BIBLIOTECÁRIO

11

08

AGENTE DE MANUTENÇÃO E REPAROS

AGENTE ADMINISTRATIVO

38

17

OPERADOR DE MÁQUINAS
MOTORISTA

08

MERENDEIRA

32

AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
10

01

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

20

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

2

30

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

1

QTDE.

CARGOS

REFERÊNCIA

TABELA I – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

ANEXO I – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E TRANSITÓRIO EM EXTINÇÃO
CARGOS DE EXECUÇÃO FUNCIONAL E PROFISSIONAL DE TODOS OS NÍVEIS E QUALQUER NATUREZA
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9

8

7

03
01

FARMACÊUTICO
MÉDICO VETERINÁRIO

02

07

ENFERMEIRO

ENGENHEIRO CIVIL (*)

01

DENTISTA

01

02

CONTADOR

ENGENHEIRO AGRÔNOMO (*)

01

PSICOPEDAGOGO

02

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

02

01

AUDITOR-FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NUTRICIONISTA

02

ASSISTENTE SOCIAL

01

01

TÉCNICO EM MECÂNICA

FONOAUDIÓLOGO

03

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

02

02

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS

FISIOTERAPEUTA

01

FISCAL DE MEIO AMBIENTE

R$ 5.132,71

R$ 3.849,53

R$ 3.079,63

Ensino Médio Completo e Curso Técnico em
Meio Ambiente
Ensino Médio Completo e Curso Técnico em
Edificações
Ensino Médio Completo e Curso Técnico em
Vigilância Sanitária
Ensino Médio Completo e Curso Técnico em
Mecânica
Ensino Superior Completo em Serviço Social
e registro no CRESS 12ª Região
Ensino Superior Completo em Administração
Pública, Ciências Contábeis, Direito ou
Economia
Ensino Superior Completo em Educação
Física (bacharelado ou licenciatura)
Ensino Superior Completo em Fisioterapia e
registro no CREFITO-10/SC
Ensino Superior Completo em
Fonoaudiologia e registro no CREFONO/SC
Ensino Superior Completo em Nutrição e
registro no CRN10/SC
Ensino Superior Completo em Pedagogia e
Especialização em Psicopedagogia
Ensino Superior Completo em Ciências
Contábeis e registro no CRC/SC
Ensino Superior Completo em Odontologia e
registro no CRO/SC
Ensino Superior Completo em Enfermagem
e registro no COREN/SC
Ensino Superior Completo em Agronomia,
nas titulações Engenheiro Agrônomo ou
Engenheiro Agrícola, e registro no CREA/SC
Ensino Superior Completo em Engenharia,
na modalidade Civil, e registro no CREA/SC
Ensino Superior Completo em Farmácia e
registro no CRF/SC
Ensino Superior Completo em Medicina
Veterinária e registro no CRMV/SC

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

30 h

40 h

40 h

40 h

40 h
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TOTAL

MÉDICO
251

07

02

MÉDICO PSIQUIATRA

02

MÉDICO GINECOLOGISTA
03

04

MÉDICO

MÉDICO PEDIATRA

01

PSICÓLOGO

R$ 13.576,28

R$ 6.788,14

Ensino Superior Completo em Direito e
registro na OAB/SC
Ensino Superior Completo em Psicologia e
registro no CRP/SC
Ensino Superior Completo em Medicina e
registro no CRM/SC
Ensino Superior Completo em Medicina,
registro no CRM/SC e Residência em
Ginecologia e Obstetrícia
Ensino Superior Completo em Medicina,
registro no CRM/SC e Residência em
Pediatria
Ensino Superior Completo em Medicina,
registro no CRM/SC e Residência em
Psiquiatria
Ensino Superior Completo em Medicina e
registro no CRM/SC

(*) Conforme Resolução nº 473/02 – Tabela de Títulos Profissionais do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).

11

10

01

PROCURADOR

40 h

20 h

20 h

20 h

20 h

40 h

40 h
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01

INSEMINADOR

01

FISCAL DE TRIBUTOS

ODONTÓLOGO
ASSISTENTE SOCIAL
ODONTÓLOGO

19

20

21
TOTAL

AUXILIAR CONTÁBIL-FINANCEIRO

109

02

01

03

03

02

01

EDUCADOR ARTÍSTICO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

01

AUXILIAR TÉCNICO DE INFORMÁTICA

01

02

PSICÓLOGO

MECÂNICO

02

FONOAUDIÓLOGO

02

31

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

ENFERMEIRO

03

ANIMADOR DA TERCEIRA IDADE

22

31

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

QTDE.

CARGOS

18

17

16

15

14

13

12

CLASSE

R$ 9.850,68

R$ 5.132,71

R$ 4.925,34

R$ 3.541,57

R$ 3.079,63

R$ 2.823,00

R$ 2.566,36

R$ 2.059,85

R$ 1.872,59

R$ 1.272,60

VENCIMENTO

TABELA II – CARGOS TRANSITÓRIOS EM EXTINÇÃO

40 h

40 h

20 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

20h

20 h

20 h

40 h

40 h

40 h

20 h

20 h

CHS
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CHS
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
20 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h

CARGOS
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAÚDE PÚBLICA
AGENTE AUXILIAR DE SAÚDE PÚBLICA
ANALISTA DE TRAINEE
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – SAÚDE
AUXILIAR TÉCNICO DE INFORMÁTICA
BIBLIOTECÁRIO ESCOLAR
ECONOMISTA
LUBRIFICADOR
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
MONITOR ESCOLAR
TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
TREINADOR DE FUTEBOL
TREINADOR DE HANDEBOL
TREINADOR DE VOLEIBOL/ATLETISMO

TABELA III – CARGOS EXTINTOS
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DAS-3

DAS-2

DAS-1

SÍMBOLO

01
01

SUPERINTENDENTE DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO (*)
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

01

01

CONTROLADOR INTERNO

DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01

SECRETÁRIO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01

01

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

DIRETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01

SECRETÁRIO DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

01

SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01

01

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

01

PROCURADOR-GERAL

01

01

CHEFE DE GABINETE

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

QTDE.

CARGOS

R$ 4.500,00

R$ 5.250,00

R$ 7.500,00

VENCIMENTO

TABELA ÚNICA – SECRETARIA, DIREÇÃO, GERÊNCIA E ASSESSORAMENTO ESPECIAL

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

CHS

ANEXO II – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
CARGOS DE EXECUÇÃO FUNCIONAL E PROFISSIONAL DE TODOS OS NÍVEIS E QUALQUER NATUREZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS – LEI COMPLEMENTAR Nº 10 DE 18/03/2022

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 103

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DAS-4

01
01
01
01
02
01

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE
OUVIDOR
GERENTE DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
GERENTE DE COMPRAS
GERENTE DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA

01

01

DIRETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

GERENTE DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS

01

DIRETOR DE GESTÃO DE SAÚDE

01

01

DIRETOR DE ESPORTE

GERENTE DE INFRAESTRUTURA

01

DIRETOR DE EDUCAÇÃO

03

01

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO

GERENTE DE FROTAS

01

DIRETOR DE CULTURA

01

01

DIRETOR DE CONVÊNIOS

GERENTE DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

01

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

R$ 2.700,00

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h
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01

GERENTE EXECUTIVO DE GABINETE

(*) Conforme Resolução nº 473/02 – Tabela de Títulos Profissionais do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).

38

01

GERENTE DE ZELADORIA URBANA

TOTAL

01

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

40 h

40 h

40 h
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18

09

MEMBRO DE COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO DISCIPLINAR
TOTAL

04

EQUIPE DE APOIO ÀS LICITAÇÕES

FG-4

02

TESOUREIRO

FG-3

01

COORDENADOR DE ENFERMAGEM

01

01

AGENTE DE CONTRATAÇÃO
COORDENADOR CLÍNICO

QTDE.

FUNÇÕES

FG-2

FG-1

SÍMBOLO

TABELA ÚNICA – FUNÇÃO GRATIFICADA

R$ 440,36

R$ 880,72

R$ 1.050,90

R$ 1.221,08

GRATIFICAÇÃO

ANEXO III – FUNÇÕES GRATIFICADAS DE CONFIANÇA
CARGOS DE EXECUÇÃO FUNCIONAL E PROFISSIONAL DE TODOS OS NÍVEIS E QUALQUER NATUREZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS – LEI COMPLEMENTAR Nº 10 DE 18/03/2022
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R$ 3.849,53

R$ 5.132,71

R$ 6.788,14

R$ 13.576,28 R$ 14.662,38 R$ 15.835,37 R$ 17.102,20 R$ 18.470,38 R$ 19.948,01 R$ 21.543,85 R$ 23.267,36 R$ 25.128,75 R$ 27.139,05 R$ 29.310,17 R$ 31.654,98 R$ 34.187,38

9

10

11

R$ 7.331,19

R$ 5.543,33

R$ 4.157,49

R$ 7.917,69

R$ 5.986,79

R$ 4.490,09

R$ 3.592,08

R$ 8.551,10

R$ 6.465,74

R$ 4.849,30

R$ 3.879,45

R$ 9.235,19

R$ 6.983,00

R$ 5.237,24

R$ 4.189,80

R$ 3.840,66

R$ 9.974,00

R$ 7.541,63

R$ 5.656,22

R$ 4.524,99

R$ 4.147,91

R$ 8.796,56

R$ 6.597,42

R$ 5.277,94

R$ 4.838,13

R$ 3.958,45

R$ 9.500,29

R$ 7.125,21

R$ 5.700,18

R$ 5.225,18

R$ 4.275,13

R$ 8.310,85

R$ 6.648,69

R$ 6.094,65

R$ 4.986,51

R$ 4.649,20

R$ 8.975,71

R$ 7.180,59

R$ 6.582,22

R$ 5.385,43

R$ 5.021,14

R$ 9.693,77

R$ 7.755,03

R$ 7.108,79

R$ 5.816,27

R$ 5.422,83

R$ 4.715,50

R$ 10.260,31 R$ 11.081,14 R$ 11.967,63 R$ 12.925,04

R$ 7.695,23

R$ 6.156,19

R$ 5.643,19

R$ 4.617,14

R$ 4.304,82

R$ 4.366,20

R$ 10.771,93 R$ 11.633,68 R$ 12.564,37 R$ 13.569,52 R$ 14.655,09 R$ 15.827,49 R$ 17.093,69

R$ 8.144,97

R$ 6.108,72

R$ 4.886,99

R$ 4.479,75

R$ 3.665,24

R$ 3.985,94

R$ 4.042,78

R$ 3.903,16

8

R$ 3.326,00

R$ 3.556,17

R$ 3.393,74

R$ 3.690,69

R$ 3.743,32

R$ 3.614,04

R$ 3.079,63

R$ 3.292,75

R$ 3.142,35

R$ 3.417,30

R$ 3.466,03

R$ 3.346,33

R$ 3.536,62

M

7

R$ 3.048,84

R$ 2.909,58

R$ 3.164,17

R$ 3.209,29

R$ 3.098,46

R$ 3.274,65

L

R$ 2.823,00

R$ 2.694,06

R$ 2.929,79

R$ 2.971,56

R$ 2.868,94

R$ 3.032,08

K

6

R$ 2.494,50

R$ 2.712,76

R$ 2.751,45

R$ 2.656,43

R$ 2.807,48

J

R$ 2.309,72

R$ 2.511,82

R$ 2.547,64

R$ 2.459,66

R$ 2.599,52

I

5

R$ 2.325,76

R$ 2.358,92

R$ 2.277,46

R$ 2.406,96

H

R$ 2.153,48

R$ 2.184,19

R$ 2.108,76

R$ 2.228,67

G

4

R$ 2.022,40

R$ 1.952,55

R$ 2.063,58

F

R$ 1.872,59

R$ 1.807,92

R$ 1.910,73

E

3

R$ 1.674,00

R$ 1.769,19

D

R$ 1.550,00

R$ 1.638,14

C

2

R$ 1.516,80

B

R$ 1.404,44

A

CLASSE

1

REFERÊNCIA

TABELA I – TABELA DE VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
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R$ 4.925,34

R$ 5.132,71

R$ 9.850,68 R$ 10.638,73 R$ 11.489,83 R$ 12.409,02 R$ 13.401,74 R$ 14.473,88 R$ 15.631,79 R$ 16.882,33 R$ 18.232,92 R$ 19.691,55 R$ 21.266,88 R$ 22.968,23 R$ 24.805,69

20

21

R$ 5.543,33

R$ 5.319,37
R$ 5.986,79

R$ 5.744,92

R$ 4.130,89

R$ 6.465,74

R$ 6.204,51

R$ 4.461,36

R$ 6.983,00

R$ 6.700,87

R$ 4.818,27

R$ 4.189,80

R$ 7.541,63

R$ 7.236,94

R$ 5.203,73

R$ 4.524,99

R$ 8.144,97

R$ 7.815,90

R$ 5.620,03

R$ 4.886,99

R$ 4.479,75

R$ 8.796,56

R$ 8.441,17

R$ 6.069,63

R$ 5.277,94

R$ 4.838,13

R$ 9.500,29

R$ 9.116,46

R$ 6.555,20

R$ 5.700,18

R$ 5.225,18

R$ 4.750,15

R$ 8.257,66

R$ 7.180,59

R$ 6.582,22

R$ 5.983,83

R$ 8.918,28

R$ 7.755,03

R$ 7.108,79

R$ 6.462,53

R$ 5.187,05

R$ 10.633,44 R$ 11.484,11 R$ 12.402,84

R$ 7.645,98

R$ 6.648,69

R$ 6.094,65

R$ 5.540,58

R$ 4.802,83

R$ 10.260,31 R$ 11.081,14 R$ 11.967,63 R$ 12.925,04

R$ 9.845,78

R$ 7.079,61

R$ 6.156,19

R$ 5.643,19

R$ 5.130,17

R$ 4.447,06

R$ 4.715,50

19

R$ 3.824,90

R$ 3.879,45

R$ 4.147,91

R$ 4.398,29

R$ 4.117,65

R$ 4.366,20

R$ 3.541,57

R$ 3.592,08

R$ 3.840,66

R$ 4.072,49

R$ 3.812,64

R$ 4.042,78

R$ 3.204,62

M

18

R$ 3.326,00

R$ 3.556,17

R$ 3.770,82

R$ 3.530,22

R$ 3.743,32

R$ 2.967,24

L

R$ 3.079,63

R$ 3.292,75

R$ 3.491,50

R$ 3.268,72

R$ 3.466,03

R$ 2.747,45

K

17

R$ 3.048,84

R$ 3.232,87

R$ 3.026,60

R$ 3.209,29

R$ 2.543,93

J

R$ 2.823,00

R$ 2.993,40

R$ 2.802,40

R$ 2.971,56

R$ 2.355,49

I

16

R$ 2.771,67

R$ 2.594,82

R$ 2.751,45

R$ 2.181,01

H

R$ 2.566,36

R$ 2.402,61

R$ 2.547,64

R$ 2.019,46

G

15

R$ 2.224,64

R$ 2.358,92

R$ 1.869,87

F

R$ 2.059,85

R$ 2.184,19

R$ 1.731,36

E

14

R$ 2.022,40

R$ 1.603,11

D

R$ 1.872,59

R$ 1.484,36

C

13

R$ 1.374,41

B

R$ 1.272,60

A

CLASSE

12

REFERÊNCIA

TABELA II – TABELA DE VENCIMENTOS DE CARGOS TRANSITÓRIOS EM EXTINÇÃO
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

AGENTE ADMINISTRATIVO

CARGOS

ATRIBUIÇÕES
Executar serviços administrativos, prestando suporte e apoio às diversas áreas;
Receber, elaborar e/ou dar providências às correspondências, requerimentos, contratos, ofícios,
despachos, memorandos, portarias, circulares, termos de convênio, aditivos, atestados, declarações,
comunicados e expedientes com conhecimento de legislação atinente aos serviços públicos prestados, bem
como outros documentos em geral, validando as informações junto ao gestor imediato e prestando suporte
na publicação destas, quando necessário;
Analisar, propor melhorias, solucionar erros, executar atividades de registros e inserção de dados diversos
em sistemas operacionais;
Elaborar relatórios, quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, mapas, formulários, fluxogramas,
organogramas e outros instrumentos, com o intuito de disponibilizar e subsidiar informações pertinentes,
padronizar e otimizar os recursos;

ANEXO V - LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2022

−

−

−
−

TABELA I – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Atuar de acordo com princípios éticos, visando à confidencialidade, a qualidade do serviço público e o alcance dos objetivos da Prefeitura;
Potencializar as habilidades profissionais técnicas e específicas, buscando a constante capacitação e formação continuada;
Observar os procedimentos internos e a legislação vigente, visando à adequada e imediata aplicabilidade;
Ser assíduo e pontual;
Apresentar-se adequadamente, utilizando vestimenta apropriada ao ambiente e função;
Zelar pela limpeza, conservação e organização da Prefeitura;
Adotar rotinas que propiciem a segurança e o bem-estar dos servidores, propiciando um ambiente de trabalho harmônico;
Dirigir veículo oficial, atentando-se às regras de trânsito vigentes;
Atuar em comissões, juntas e participar, quando designado, como gestor ou fiscal de contratos dentro de sua área de atuação;
Executar outras tarefas correlatas à descrição acima, conforme a legislação vigente.

ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS CARGOS

ANEXO V – DESCRITIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E TRANSITÓRIOS EM EXTINÇÃO
CARGOS DE EXECUÇÃO FUNCIONAL E PROFISSIONAL DE TODOS OS NÍVEIS E QUALQUER NATUREZA
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
−
−
−

−
−
−

−
−

−

−

−

−
−

−

−
−

−

−

−

−

−

Prestar atendimento ao público interno e externo, pessoalmente, por telefone ou por outros meios de
comunicação, atendendo com eficiência, recepcionando, fornecendo e orientando sobre quaisquer
informações solicitadas;
Auxiliar na elaboração de editais, viabilizando o andamento dos procedimentos licitatórios de compras e
contratações;
Realizar a gestão das notas fiscais, conferindo dados, valores e impostos a serem pagos e/ou retidos,
assegurando o devido lançamento e o respectivo pagamento, bem como encaminhar para o setor de
contabilidade e dar outras providências;
Auxiliar na prestação de contas dos recursos recebidos, acompanhar os saldos e a efetivação dos
pagamentos, verificando a assinatura, a confirmação e/ou inconsistência e enviar os extratos mensais para
o setor responsável;
Realizar procedimentos relacionados às atividades funcionais do servidor, como convocação, conferência
de documentos para admissão, cadastro, escalas de férias, controle e apuração dos registros nos relógios
pontos, impressão de folha ponto, registro de atestados, processamento da folha de pagamento e entrega
do e-Social;
Preencher e encaminhar declarações acessórias relacionadas ao setor de recursos humanos;
Operacionalizar o sistema de auditoria eletrônica do TCE/SC (e-Sfinge), conferindo e validando as
informações e procedendo o envio dos dados dentro do prazo determinado;
Analisar e avaliar imóveis para viabilizar o cálculo de impostos como ITBI e ITCMD, de acordo com a planta
genérica de valores;
Prestar suporte, realizar o cadastramento e registrar informações referentes ao cadastro imobiliário;
Acompanhar e integrar entre sistemas operacionais as arrecadações municipais e realizar o lançamento de
receitas;
Preencher e encaminhar anualmente para o setor de recursos humanos a DIRF dos prestadores de serviços
e enviar mensalmente as informações para compor a GFIP – INSS, conforme legislação vigente;
Emitir empenho, liquidação, ordem de pagamento, executar conciliações bancárias, fazer prestações de
contas, emitir balancetes, demonstrativos, comprovantes e auxiliar na elaboração e preenchimento de
relatórios diversos;
Efetuar o controle do almoxarifado, recepcionando o estoque e expedindo a listagem dos patrimônios
processados, bem como a escrituração dos materiais de expediente;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Executar e participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam
a qualidade de vida;
Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade;
Promover ações de educação para fomentar o cuidado com a saúde individual e coletiva;
Registrar nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, para fins exclusivos de controle e
planejamento das ações de saúde;
Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;
Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família;
Prestar informações, preencher fichas e formulários referentes à documentação das famílias atendidas pelo
programa;

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 110

www.diariomunicipal.sc.gov.br

AGENTE DE MANUTENÇÃO E
REPAROS

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

−

−

−

−

−
−

−

−
−

−
−

−

−

−

−

−
−
−

−

−
−

Manter atualizado o cadastro dos cidadãos no e-SUS;
Realizar o acolhimento da comunidade, com o objetivo de viabilizar e facilitar o estabelecimento de vínculos,
propiciando o contato direto com a equipe;
Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à
saúde, por meio de visitas e de ações educativas, individuais e coletivas, em domicílios e nas áreas do
município, a fim de manter a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco, à exemplo
do combate à dengue, entre outras doenças;
Orientar e auxiliar os munícipes quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Executar atividades que visem ao controle de vetores transmissores de doenças, realizando pesquisas e
análises e coletando amostras;
Atuar em atividades de educação junto à população, a fim de promover a prevenção de doenças, zoonoses
e a melhoria na qualidade de vida;
Realizar o reconhecimento geográfico em áreas do município, possibilitando a programação, manutenção
e/ou implantação de atividades de combate às endemias;
Consolidar e manter atualizados, em sistemas informatizados, os dados contidos nos boletins das atividades
e no resumo de reconhecimento geográfico;
Evitar a proliferação e detectar imediatamente a presença de infestações importadas do Aedes Aegypti em
áreas do município, com o objetivo de evitar a contaminação dos munícipes e impedir a reincidência do
vírus da dengue, através da delimitação de foco, de inspeções em armadilhas, análise de locais e depósitos
que possam acumular água e na busca de amostras de espécies;
Inspecionar coleções hídricas em busca de amostras de moluscos;
Capturar e acondicionar em recipiente próprio as amostras de espécies encontradas no trabalho de campo,
registrando os dados em boletins próprios;
Orientar os munícipes quanto aos cuidados e procedimentos para evitar a proliferação do Aedes Aegypti;
Realizar a aplicação de produtos químicos ou biológicos em áreas do município, inclusive em local de difícil
acesso, onde possa haver acúmulo de água e não seja possível a eliminação ou cobertura deste;
Prestar auxílio no monitoramento e prevenção de doenças como raiva, leptospirose, febre amarela,
leishmaniose, febre maculosa, dentre outras;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Executar serviços de manutenção e promover reparos dentro e fora das dependências e sedes dos prédios
municipais, incluindo vias urbanas, praças, obras municipais e outros logradouros;
Executar serviços em alvenaria, hidráulica e elétrica, zelando pelo cumprimento das normas, visando à
conservação e segurança dos prédios públicos, bem como o bem-estar dos usuários;
Promover constantemente a manutenção e os reparos necessários em locais como janelas, vidraças, área
de serviço, garagens, pátios, assoalhos e móveis, assim como nas áreas internas e externas das
dependências municipais;
Examinar diariamente as instalações públicas, visando à prevenção e/ou à ocorrência de irregularidades,
bem como comunicar ao gestor imediato, a fim de corrigi-las, quando necessário;
Verificar constantemente todo o equipamento relacionado ao uso de água, luz e gás para fins de segurança;

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 111

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSISTENTE SOCIAL

−

−

−

−

−

−

−

−
−

−

−
−
−
−
−

−

−
−

−

−

Participar e colaborar na realização de eventos promovidos pela administração municipal, inclusive aos
finais de semana, quando convocado;
Ser responsável pela abertura e fechamento de dependências e sedes dos prédios municipais, conforme
orientação do gestor imediato;
Zelar pela guarda e auxiliar na conferência do patrimônio existente;
Zelar pelo bom andamento da obra, realizando a limpeza, remoção de lixos e a organização do local ao
final da atividade;
Responder pela limpeza e conservação do equipamento sob sua responsabilidade, zelando pelas boas
condições de uso e realizando serviços de manutenção e consertos básicos necessários;
Realizar manutenção, reparo e limpeza no Cemitério Municipal e demais prédios públicos;
Auxiliar nos serviços funerários;
Construir, preparar, limpar, abrir e fechar sepulturas;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Elaborar, coordenar executar e avaliar planos programas projetos e benefícios na área de Assistência
Social, Educação, Habitação entre outras áreas se posicionando em favor da equidade, do compromisso
com a qualidade dos serviços prestados à população, da defesa intransigente dos direitos humanos e da
universalidade do acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais;
Atuar na elaboração, implementação, execução e avaliação de políticas sociais junto aos órgãos da
administração pública, direta ou indireta, na perspectiva de fortalecimento da defesa e ampliação dos
direitos da população.
Planejar, executar e avaliar com a equipe de saúde ações que assegurem a saúde enquanto direito.
Diagnosticar problemas sociais do Município, a fim de estudar os possíveis planos de atuação para
solucioná-los.
Identificar situação socioeconômica (habitacional, trabalhista e previdenciária) e familiar dos usuários com
vistas a construção do perfil socioeconômico para possibilitar a formulação das estratégias de intervenção.
Buscar a solução de problemas identificados pelo estudo da realidade social realizado e/ou de demandas
trazidas pela comunidade, a fim de contribuir com a qualidade de vida e reinserção social dos indivíduos do
município.
Solicitar providências junto aos órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas,
Ministério Público e demais órgãos que compõe o Sistema de garantia de Direitos, com vistas a mediar o
acesso aos direitos da população.
Assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orientando quanto aos recursos existentes no
Município, encaminhando e fornecendo-lhes suporte e informação.
Criar mecanismos e rotinas de ação que facilitem e possibilitem o acesso dos usuários aos serviços, bem
como a garantia de direitos na esfera da seguridade social.
Atuar no atendimento às vítimas de situações de emergência e calamidade pública, através da articulação
em rede, envolvendo órgãos da defesa civil, serviços públicos municipais, estaduais e federal, organizações
governamentais e redes sociais de apoio, no sentido de contribuir para a minimização de danos, a proteção
social a indivíduos e famílias e a reconstrução das condições de vida familiar e comunitária.
Contribuir com a formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município, participando
de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou particulares, articulando
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informações, juntamente com profissionais de outras áreas, realizando estudos, exposições sobre situações
e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico científicos.
Possibilitar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário o entendimento global das aplicações e execuções
de programas, projetos e serviços, por meio de elaboração de relatórios e pareceres sociais.
Assessorar, monitorar e avaliar projetos, programas, serviços e benefícios socioassistenciais, bem como da
rede prestadora de serviços, projetos e programas socioassistenciais inscritas, registradas, conveniadas ou
parceiras.
Assessorar tecnicamente as Entidades Sociais, buscando adequar os recursos existentes para um
atendimento mais global às necessidades de seus usuários.
Implementar trabalhos de cunho preventivo e informativo junto à comunidade, capacitando através da
informação e formação, estimulando a população através de atividades socioeducativas, alcançando os
objetivos institucionais no que diz respeito à prevenção e informação.
Contribuir com a efetivação da política de assistência social de forma planejada, visando a eficiência e
eficácia nas ações propostas, por meio da participação da elaboração do plano plurianual - PPA, LDO e
LOA.
Manter o registro dos atendimentos realizados, documentando as ações realizadas, possibilitando o
entendimento e acompanhamento dos casos.
Aprimorar-se constantemente, buscando subsídios para o atendimento ao munícipe, participando de
reuniões, seminários, cursos, treinamentos e/ou outros eventos.
Assegurar o direito de acesso e de permanência na escola;
Garantir condições de pleno desenvolvimento do estudante;
Atuar em processos de ingresso, regresso, permanência e conclusão dos estudos do estudante;
Ampliar e fortalecer a participação familiar e comunitária em projetos oferecidos pelos sistemas de ensino;
Viabilizar o direito à educação básica do estudante com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, jovens e adultos, pessoas em privação de liberdade, estudante
internado para tratamento de saúde por longo período, em contextos urbanos, rurais, comunidades
tradicionais e indígenas;
Promover a valorização do trabalho de professores e de demais trabalhadores da rede pública de educação
básica;
Propor estratégias de intervenção em dificuldades escolares relacionadas a situações de violência, uso
abusivo de drogas, gravidez na adolescência, vulnerabilidade social;
Acompanhar famílias em situações de ameaça, violações de direitos humanos e sociais;
Articular a rede de serviços para assegurar proteção de mulheres, crianças, adolescentes, idosos, vítimas
de violência doméstica, de intimidação sistemática (bullying);
Oferecer programas de orientação e apoio às famílias mediante articulação das áreas de educação, saúde,
assistência social;
Monitorar o acesso, a permanência e o aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de
transferência de renda;
Incentivar o reconhecimento do território no processo de articulação do estabelecimento de ensino e demais
instituições públicas, privadas, organizações comunitárias locais e movimentos sociais;
Promover ações de combate ao racismo, sexismo, LGBTfobia, discriminação social, cultural e religiosa;
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Estimular a organização estudantil em estabelecimentos de ensino e na comunidade por meio de grêmios,
conselhos, comissões, fóruns, grupos de trabalhos, associações, federações e demais formas de
participação social;
Contribuir para fortalecer a gestão democrática das instituições de ensino.
Divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude,
a legislação social em vigor e as políticas públicas, contribuindo para a formação e o exercício da cidadania
do estudante e da comunidade escolar;
Acompanhar o adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas e a respectiva família na
consecução de objetivos educacionais;
Fortalecer a cultura de promoção da saúde física, mental, social, sexual, reprodutiva;
Apoiar o preparo básico para inserção do estudante no mundo do trabalho e na formação profissional
continuada;
Contribuir na formação continuada de profissionais da educação.
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Verificar o cumprimento da legislação tributária, a fim de que os contribuintes cumpram com suas obrigações
fiscais, suprindo o Município dos recursos financeiros necessários à implementação de suas políticas
públicas e sociais.
Prestar orientação aos cidadãos.
Expedir notificações preliminares e autos de infração referentes ao cumprimento da legislação do Código
Tributário do Município.
Emitir autos de infração e notificações sobre essas ações.
Promover a arrecadação municipal, primando pela justiça tributária e pelo combate à sonegação, por meio
da constituição do crédito tributário.
Lavrar notificações fiscais, autos de infrações, autos de apreensões, intimações, termos e demais
documentos indispensáveis a realização das atividades e atribuições da função.
Intimar contribuinte ou responsável para comparecer à repartição fazendária, a fim de que este preste
esclarecimentos ou informações escritas e/ou verbais em processos fiscais que estão em andamento, bem
como nos casos de interesse da fazenda pública.
Solicitar informações que se relacionem aos bens, negócios ou atividades de terceiros, às pessoas e
entidades obrigadas, mencionadas na legislação tributária.
Verificar o cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, com ou sem estabelecimento, inscrito
ou não no cadastro fiscal do município.
Planejar, coordenar e controlar as atividades de fiscalização, realizando pesquisa e investigação das
atividades desenvolvidas no município, com o objetivo definir as ações fiscais a seres desenvolvidas.
Pronunciar-se nos procedimentos referentes aos tributos municipais.
Zelar pela manutenção da base de dados dos contribuintes, verificando a situação cadastral destes e
notificando aqueles que estão com a situação cadastral irregular.
Realizar atividades administrativas e/ou burocráticas relacionadas à sua área de atuação.
Contribuir com o aperfeiçoamento tributário e da legislação vigente, envolvendo atividades de planejamento,
coordenação, controle, supervisão e orientação.
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Colaborar com os órgãos responsáveis pela representação judicial, prestando informações nas ações em
que o município seja autor ou réu em matéria tributária.
Praticar ações administrativas visando combater a sonegação e a evasão fiscal.
Participar de programa de pesquisa e treinamento relativo à matéria tributária.
Analisar, elaborar e coordenar as políticas públicas em matéria fiscal e tributária, coordenando
procedimentos internos de arrecadação.
Emitir pareceres, despachos e manifestações em processos e procedimentos tributários;
Respeitar as disposições do Código Tributário Municipal, desenvolver as atividades de fiscalização,
conforme previsto na legislação municipal inclusive as previstas para o cargo de fiscal de tributos, cumprir
as formalidades legais na constituição do crédito tributário;
Fornecer subsídios para a tomada de decisões pela administração;
Acompanhar e informar os débitos vencidos e não pagos para a inscrição na dívida ativa;
Preencher e encaminhar obrigações e informações acessórias a órgãos fiscalizadores;
Coordenar grupos de trabalho, inclusive na fiscalização e arrecadação tributária;
Realizar serviços relacionados a tributação, atendimento ao contribuinte e instruir processos, efetuar
lançamento de tributos, realizar serviços relacionados como o movimento econômico, realizar plantões
fiscais, cadastramento, recadastramento e atualizações cadastrais, elaborar mapas de fiscalização dos
tributos, expedir notificação, relatórios de notificação, proceder enquadramento fiscal, intimação para
apresentação de documentos, lavrar auto de infração, informar e expedir certidões, expedir termos de início
e encerramento de fiscalização, assinar protocolos de recebimentos e devolução de documentos, expedir
cópia de fichas de visitas, relatórios das notificações e autos de infrações, emitir termo de enquadramento
em estimativa fiscal, proferir parecer, informações e instruções aos requerimentos de contencioso e
consultas a legislação fiscal;
Proceder fiscalização em regimes especial como diligências;
Emitir Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e proceder todos os registros e tarefas correlatas;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Executar serviços de limpeza e coleta de lixo, entulho e outros resíduos dos locais de trabalho, dentro e fora
das dependências e sedes dos prédios municipais, incluindo vias urbanas, praças, obras municipais e outros
logradouros;
Manter a higiene e a conservação dos locais de trabalho e instalações;
Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do trabalho;
Manusear e dominar a utilização dos utensílios de limpeza e equipamentos de trabalho;
Responder pela limpeza e conservação do equipamento sob sua responsabilidade, zelando pelas boas
condições de uso e realizando serviços de manutenção e consertos básicos necessários;
Remover o lixo, varrer e realizar o serviço de roçador nas vias urbanas, praças, obras municipais e outros
logradouros;
Carregar e descarregar veículos em geral;
Auxiliar nos serviços de calceteiro, pedreiro, carpinteiro, pintor, sepultador e outros;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Acompanhar e auxiliar o professor em todas as atividades pedagógicas realizadas e desenvolvidas com as
crianças no Centro de Educação Infantil;
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Auxiliar o professor nas providências, controle e guarda do material pedagógico;
Auxiliar o professor e responsabilizar-se, na ausência deste, pelos objetos individuais da criança;
Auxiliar a criança prontamente na sua higiene pessoal e em todas as suas necessidades, incluindo trocas
de fraldas e vestuários, bem como a realização de banho, se necessários;
Auxiliar, sempre que necessário, as crianças nas refeições, inclusive no preparo das mamadeiras;
Acompanhar e auxiliar o professor durante os passeios e idas ao parque;
Auxiliar o professor na orientação das crianças no período do recreio e intervalos, zelando pela segurança
e bem-estar de todos;
Participar efetivamente em todas as aulas como auxiliar do professor nos cuidados às crianças;
Organizar o ambiente e orientar as crianças durante o horário de repouso, permanecendo sob guarda
constante no período em que estiverem dormindo;
Responsabilizar-se pela acolhida das crianças que aguardam os professores, os responsáveis ou o
transporte escolar até a chegada destes, zelando pela segurança e bem-estar de todos;
Responsabilizar-se pela limpeza e desinfecção de brinquedos e equipamentos utilizados pelas crianças;
Conhecer e cumprir os termos do regimento escolar;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Realizar o estudo, o controle e o registro bibliográfico de documentos, equipamentos e informações dos
órgãos e entidades da administração municipal;
Gerenciar a biblioteca pública, através da manutenção e conservação preventiva do acervo, a fim de prestar
bom atendimento aos usuários, de forma presencial e virtual;
Executar, planejar, organizar, orientar e coordenar tarefas relacionadas ao acervo bibliográfico;
Criar e implantar estruturas arquivísticas;
Disseminar informação com o objetivo de facilitar o acesso e a formação do conhecimento;
Promover atendimento ao usuário da biblioteca pública;
Contribuir com os programas e projetos propostos pela Secretaria de Educação e Cultura;
Coordenar a aquisição, catalogação e classificação de materiais bibliográficos e documentais;
Orientar usuários na realização das pesquisas bibliográficas e na escolha de publicações;
Proporcionar e manter um ambiente adequado para promoção do hábito da leitura;
Zelar pelo uso apropriado de acervos bibliográficos;
Manter atualizado o sistema de controle de consultas e empréstimos;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Executar, controlar e acompanhar a movimentação contábil, as demonstrações contábeis, controles
auxiliares, balancetes, balanços e demonstrativos econômicos, patrimoniais e financeiros, realizar
lançamentos contábeis, conferência dos registros em relatórios, conferência de saldos, conciliação de
contas contábeis, impostos e consignações, em conformidade com os manuais de contabilidade pública e
com a legislação vigente;
Realizar a prestação de contas anual do município e dos fundos públicos relacionados;
Observar e interpretar a legislação e normas relativas à contabilidade pública em nível federal, estadual e
municipal;
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Contribuir com a efetivação das políticas públicas municipais de forma planejada, visando a eficiência e
eficácia nas ações propostas, por meio da participação da elaboração do plano plurianual - PPA, LDO e
LOA, bem como apresentar em audiências públicas;
Assessorar conselhos fiscais de entidades e fundos municipais;
Analisar a incidência de tributos, contribuições e demais retenções nas liquidações das Notas Fiscais;
Controlar e atualizar a dívida pública;
Assessorar o setor de tributos quanto a controle e atualização da dívida ativa;
Auxiliar na prestação de contas dos recursos e convênios recebidos.
Avaliar o cumprimento das metas fiscais e assessorar com a apresentação em audiências públicas a
avaliação das metas;
Conferir, assinar e aprovar os documentos contábeis, de acordo com a legislação;
Elaborar, publicar e emitir relatórios exigidos pela legislação pertinente, bem como responsabilizar-se pelas
informações, em conjunto com o Órgão Executivo;
Prestar informações, responder dúvidas e questionamentos, subsidiar outras áreas e orientar servidores em
assuntos pertinentes à contabilidade;
Elaborar e/ou conferir cálculos financeiros e laudos de atualização monetária;
Subsidiar a tomada de decisão do Órgão Executivo, elaborando pareceres, análises, laudos e estudos, a
fim de orientar sobre a matéria contábil, evitando possíveis sanções;
Contribuir com o aprimoramento da gestão administrativa, realizando e/ou subsidiando a execução de
relatórios de auditoria destinados ao controle interno, à Secretaria Municipal da Transparência e Integridade
Pública e ao Chefe do Poder Executivo;
Assegurar que todos os tributos sejam apurados e recolhidos na forma da Lei, incluindo o cumprimento com
as obrigações acessórias;
Orientar a classificação e avaliação das receitas e despesas, conferir e rubricar livros;
Operacionalizar sistemas de auditoria eletrônica do TCE/SC (e-Sfinge), procedendo o envio dos dados
relativas à execução orçamentária e registros contábeis, restringindo inconsistências, conferindo e
validando as informações dentro do prazo;
Participar da análise e elaboração dos processos de parcelamentos junto aos órgãos municipais, estaduais
e federais;
Acompanhar a execução orçamentária de receita e despesa anual e plurianual, informando ao gestor
imediato sobre a necessidade de suplementação ou demais questões correlatas;
Viabilizar e garantir a qualidade e segurança do trabalho de auditoria, auxiliando e acompanhando a
auditoria interna e externa, realizada pelo TCE/SC e demais órgãos fiscalizadores;
Elaborar defesa técnica em processos de prestação de contas anuais, a fim de solucionar problemas
contábeis, orçamentários e financeiros citados em diligências do TCE/SC;
Acompanhar as atividades desenvolvidas na área, orientando sobre as atividades realizadas pelo setor
quanto aos procedimentos contábeis, a fim de manter o registro e controle dos processos e a adequação
ao plano de contas;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Realizar diagnóstico, prevenção, tratamento e controle dos problemas de saúde bucal;

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 117

www.diariomunicipal.sc.gov.br

−

−

−
−

−

−

−

−
−
−
−
−

−

−

−

−

−
−

−

−

−

−

Coordenar e/ou executar estudos, pesquisas e levantamentos de interesse das anomalias de cavidade oral
e seus elementos, que interferem na saúde da população;
Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando
grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização
contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;
Realizar o cuidado em saúde da população, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio
e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário;
Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as
previstas nas prioridades e protocolos da gestão local;
Realizar ações coletivas e palestras nos espaços comunitários;
Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de
agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações
programáticas e de vigilância à saúde;
Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e
situações de importância local;
Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando
atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo;
Responsabilizar-se pela população, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita
de atenção em outros serviços do sistema de saúde;
Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados
disponíveis;
Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social;
Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica;
Participar das atividades de educação permanente;
Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais;
Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação
em saúde bucal;
Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências
e pequenas cirurgias ambulatoriais;
Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a
indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade;
Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua
responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento;
Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais;
Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe
de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.
Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Saúde Bucal e Agente
Comunitário de Saúde;
Realizar supervisão técnica do Auxiliar de Saúde Bucal;
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Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade da
Saúde da Família;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Garantir a qualidade da prestação de serviços à comunidade e realizar a aproximação do nível operativo
(local), ao nível central administrativo, utilizando métodos participativos de supervisão, educação
continuada, planejamento e transferência de conhecimentos à população, de modo a fortalecer a unidade
local de saúde e sua equipe promover a cobertura de serviços de saúde em sua área de abrangência.
Realizar práticas assistenciais de acordo com as melhores evidências disponíveis e as normas vigentes;
Realizar atendimento clínico individual (consulta de enfermagem/processo de enfermagem) em todas as
faixas etárias;
Realizar atendimento clínico individual (consulta de enfermagem/processo de enfermagem) em domicílio,
quando necessário;
Atendimento/consulta de enfermagem/processo de enfermagem à demanda espontânea, tanto nas
atividades de escuta qualificada e encaminhamento responsável quanto na oferta clínica própria de seu
núcleo de atuação;
Realizar a classificação de risco e vulnerabilidade quando necessário no âmbito da consulta de
enfermagem;
Realizar diagnóstico de enfermagem, avaliação de resultados e prescrição da assistência de enfermagem,
incluindo solicitação de exames complementares e prescrição de medicações da competência do
enfermeiro de acordo com protocolos e/ou normativas municipais ou validados pelo município;
Realizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos, incluindo testagem rápida, dentre outros;
Realizar atendimentos coletivo dentro da necessidade e característica local;
Elaborar, executar e avaliar projetos terapêuticos em conjunto com a Equipe de Saúde da Família e
profissionais de apoio à Saúde da Família;
Supervisionar e coordenar equipe de enfermagem, incluindo planejamento, organização, supervisão,
execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem;
Supervisionar os Agentes Comunitários de Saúde, incluindo planejamento, organização, supervisão,
execução e avaliação das ações desenvolvidas pelo Agente Comunitário de Saúde;
Supervisionar imunização (rede de frio, sala de vacina, campanhas de vacina, faltosos, cobertura, entre
outros);
Supervisionar e realizar o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe,
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades, com apoio e orientação do
Distrito Sanitário;
Realizar Controle de Infecção incluindo monitoramento da esterilização e armazenamento de material;
Realizar Vigilância em Saúde (busca ativa, notificação e acompanhamento de agravos de notificação
compulsória e outros de importância local, dentre outros);
Ser corresponsável junto com o Coordenador da Unidade no monitoramento, envio dentro do prazo e
qualidade dos registros dos relatórios pertinentes à enfermagem;
Realizar os encaminhamentos relacionados aos materiais de enfermagem quanto à padronização,
qualidade e queixas técnicas;
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Planejar, executar e acompanhar o desenvolvimento de atividades docente assistenciais na unidade e no
território, incluindo preceptoria direta de estudantes de graduação e/ou pós-graduação;
Colaborar com o desenvolvimento das atividades de todos os profissionais de todas as categorias atuando
no serviço;
Zelar pelos equipamentos de sua guarda comunicando a sua chefia imediata a necessidade de consertos
e reparos;
Participar e contribuir com o projeto de planejamento integral dos serviços, a nível local, distrital e central;
Promover a integração multiprofissional horizontal e verticalmente;
Efetuar levantamentos e diagnósticos, junto às equipes locais de saúde, essenciais ao planejamento
estabelecendo objetivos e metas para os serviços de saúde, especialmente para a área de enfermagem;
Promover o fortalecimento e a integração da equipe de saúde da unidade local e da comunidade;
Promover desenvolvimento e educação permanente, capacitação dos profissionais de nível local através
de metodologias ativas, treinamento em serviços e cursos de aperfeiçoamento;
Implementar as ações de saúde pública de acordo com as diretrizes municipais de saúde, em especial
aquelas relacionadas a enfermagem, e participar das atividades intrainstitucionais e interinstitucionais;
Contribuir ativamente para a implementação das atividades de vigilância epidemiológica de doenças
infectocontagiosas e de vigilância epidemiológica;
Emitir parecer técnico, quando solicitado pela responsabilidade técnica e gestão, sobre assuntos
relacionados à área de enfermagem;
Corresponsabilizar pela atenção da população da área de abrangência de sua atuação, favorecendo a
articulação da rede e acompanhando o itinerário do indivíduo no sistema de saúde;
Acompanhar o seguimento das demandas prioritárias e demandar ou executar sua busca ativa quando
necessário;
Cumprir as normativas e protocolos estabelecidos pela Instituição;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Elaborar, analisar e aprovar projetos na área da agronomia;
Vistoriar áreas de risco e desastres, além de fiscalizar e gerenciar obras, a fim de controlar a qualidade dos
empreendimentos e garantir o desenvolvimento ordenado das obras públicas e demais projetos do
município, em acordo com as leis e normas técnicas vigentes;
Prestar assessoria para a administração municipal em assuntos relacionados à sua área de atuação,
atuando no controle de perdas potenciais e reais de processos, produtos e serviços;
Prestar assistência técnica aos agricultores e demais trabalhadores rurais, visando à sustentabilidade do
meio rural e o aumento de renda para os agricultores, bem como a proteção ao meio ambiente;
Incentivar a organização dos produtores rurais para fortalecimento da agricultura familiar;
Capacitar os produtores rurais em administração rural para viabilização da atividade agropecuária;
Realizar programas de incentivo à produção orgânica e sustentável de alimentos e à diversificação de
culturas e criações no município;
Participar da busca por novas tecnologias e difusão de técnicas já existentes, em parceria com órgãos de
pesquisa agropecuária oficial;
Orientar os produtores rurais com relação à legislação ambiental, buscando a preservação dos recursos
naturais.
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Realizar levantamentos agropecuários para diagnósticos e avaliação de perdas em épocas de catástrofes
naturais.
Participar na organização de feiras e eventos agropecuários promovendo a divulgação e valorização do
setor.
Elaborar projetos para captação de recursos nas diversas esferas de governo.
Participar na realização de diagnósticos, definindo metas e ações prioritárias para o desenvolvimento da
agropecuária local.
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Desenvolver e coordenar projetos de engenharia civil;
Executar, planejar, coordenar obras;
Controlar a quantidade e a qualidade dos suprimentos e serviços executados;
Elabora normas e documentação técnica;
Supervisionar, coordenar e dar orientação técnica;
Elaborar estudos, planejamentos, projetos e especificações em geral de regiões, zonas, cidades,
obras, estruturas, transporte, exploração de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial
e agropecuária;
Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica;
Prestar assistência, assessoria e consultoria;
Dar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
Desempenhar atividades de análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica;
Elaborar orçamento e memoriais descritivos;
Realizar atividades de padronização, mensuração, e controle de qualidade;
Executar e fiscalizar obras e serviços técnicos; conduzir equipe de instalação, montagem,
operação, reparo ou manutenção;
Elaborar projetos, assessorando e supervisionando a sua realização;
Orientar e controlar processo de produção ou serviço de manutenção;
Pesquisar e elaborar processos;
Estudar e estabelecer métodos de utilização eficazes e econômicos de materiais e equipamentos
para gerenciamento de projetos;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Contribuir com o uso consciente e racional de medicação e com o restabelecimento da saúde ou alívio de
sofrimento dos pacientes, prestando suporte ao usuário, família e profissionais envolvidos, tirando dúvidas,
realizando avaliação farmacêutica e prestando atendimentos;
Atuar e coordenar a compra, armazenagem e dispensação de medicamentos;
Contribuir para a realização de diagnósticos corretos, prestando suporte técnico a equipe de laboratório, a
fim de garantir que as atividades sejam realizadas com qualidade e que produzam resultados verídicos.
Atender a demanda da população no que se refere à distribuição de medicamentos, visando manter o fluxo
adequado de distribuição aos usuários e/ou serviços e racionalizar a compra de medicamentos
padronizados.
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Prestar orientações a usuários e/ou outros profissionais, a respeito de medicamentos, modo de utilizar e
processo de obtenção destes, permitindo que o usuário tenha acesso às informações pertinentes ao seu
tratamento, visando melhorar e ampliar a adesão a este, bem como evitar trocas, uso inadequado ou
irracional de medicamentos.
Atender a legislação vigente, organizando e estruturando a farmácia de acordo com as normas definidas.
Responder tecnicamente e legalmente pela farmácia, desempenhando, administrando e coordenando as
atividades que lhe são inerentes, tais como seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição
e dispensação de insumos farmacêuticos;
Garantir o acesso dos cidadãos aos processos judiciais de medicamentos, bem como no auxílio aos
medicamentos de alto custo;
Realizar consultas farmacêuticas para população em geral;
Atuar no recebimento e armazenagem de medicamentos, a fim de garantir que o que foi comprado foi
entregue, bem como garantir a qualidade de estocagem dos produtos.
Garantir que os medicamentos vencidos sejam descartados com segurança e de acordo com as normas
ambientais, definindo o destino de produtos vencidos, providenciando o recolhimento e encaminhamento
para a empresa responsável pela coleta.
Atender a necessidade da população e a qualidade dos medicamentos, dentro do orçamento previsto,
participando ativamente no processo de padronização de medicamentos e orientação à comissão de
licitação sobre características técnicas destes, tomando como base os protocolos clínicos reconhecidos
pelas sociedades científicas e instituição congêneres.
Participar de comissões afetas à farmácia e terapêutica do município.
Contribuir com o correto andamento das ações na área de vigilância epidemiológica, saúde ambiental e
sanitária, bem como de atividades relacionadas às ações de saúde e programas municipais, participando
do planejamento, execução, acompanhamento e avaliação destas ações.
Contribuir para que os resíduos de farmácias, postos e/ou outras unidades de saúde sejam destinados
corretamente, de acordo com as normas sanitárias.
Realizar o balanço de medicamentos controlados, encaminhando periodicamente os relatórios necessários
para a Vigilância Sanitária responsável, visando seguir os procedimentos legais, bem como manter o órgão
fiscalizador informado.
Contribuir com a saúde da população, garantindo o cumprimento da legislação vigente, no que tange aos
procedimentos relacionados à sua área.
Participar de ações de investigação epidemiológica, organizando e orientando na coleta, acondicionamento
e envio de amostras para análise laboratorial.
Contribuir com os processos de tomada de decisão, participando da coleta e análise de dados.
Controlar entorpecentes e produtos equiparados, registrando a sua saída em documentos apropriados, a
fim de atender aos dispositivos legais.
Auxiliar na elaboração de planos, programas e políticas, em parceria com outros profissionais, buscando
subsídios na grafia disponível, visando efetivar a formulação de uma política de Assistência Farmacêutica
Municipal e a implantação de ações capazes de promover a melhoria das condições de assistência à saúde
da população.
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Fiscalizar e vistoriar em estabelecimentos de saúde, inspeção e interdição de estabelecimentos de saúde,
cadastro e controle de receitas e balanços referentes a farmácias e drogarias, para fornecimento de
receituário.
Promover a educação em saúde, em seus segmentos, desenvolvendo estudos e pesquisas relacionados à
sua área de atuação, através de reuniões, comissões, orientações, campanhas, palestras e outros eventos.
Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou estabelecimentos
de saúde.
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Acompanhar tratamentos de água e esgoto, periciar e solicitar ligação ou desligamento de redes de água e
esgoto, bem como averiguar e encerrar ligações ilegais e afins;
Transportar e coletar amostras de material em determinadas situações, para que sejam feitos estudos,
análises e adequações ao sistema de distribuição de água e coleta de resíduos;
Instaurar e instruir processos administrativos referentes ao meio ambiente, bem como emitir autos de
infração e notificações sobre os referidos processos;
Executar atividades de fiscalização, garantindo o cumprimento da legislação ambiental federal, estadual e
municipal e das normas técnicas especiais;
Efetuar registros, expedir relatórios, comunicações, apreensões, interdições, notificações, embargos,
roteiros, impondo penalidades e determinando as providências previstas em lei, regulamentos ou convênios,
com o objetivo de prevenir e reprimir as ações ou omissões que comprometam o meio ambiente;
Fiscalizar e orientar quanto à fauna, flora e à posse de animais silvestres e domésticos;
Responsabilizar-se pela destinação final dos produtos e animais apreendidos;
Proceder à inspeção nos imóveis novos ou reformados para liberação do Alvará de habite-se, verificando
as condições de saneamento para o escoamento das águas usadas, dos sanitários, cozinhas e tanques e
outros;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Fiscalizar a construção e edificação de obras particulares, e as posturas e medidas de polícia administrativa,
relacionadas aos costumes, à segurança e à ordem pública no território do Município;
Executar tarefas inerentes à área de fiscalização de obras, posturas, transporte, trânsito, pavimentação e
galerias, e outros serviços;
Emitir autos de infração e notificações com fulcro na legislação local.
Atender a contribuintes notificados nos assuntos que envolvem mapeamento e projetos.
Realizar fiscalização e localização de processos de construção e locação dos imóveis, contribuindo
decisivamente nos teores das notificações aplicadas.
Arquivar e ordenar projetos e mapas utilizados na respectiva área de atuação.
Fiscalizar o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e feiraslivres e a poluição sonora, visual, atmosférica e do meio ambiente;
Orientar a emissão de autos de infração e notificações sobre essas matérias.
Fiscalizar horário de abertura do comércio em geral, higiene das vias e logradouros públicos, diversões
públicas, barracas ou aparelhos e dispositivo de diversão de logradouros públicos sem autorização, poluição
sonora provocada em bares, clubes, casas noturnas e igrejas, manutenção e atualização de cadastro de
feirantes.
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Realizar a fiscalização do horário de carga e descarga de produtos e materiais;
Proceder à verificação e orientação do cumprimento da regulamentação urbanística concernente a
edificações particulares.
Orientar, inspecionar e exercer a fiscalização de construções irregulares e clandestinas, fazendo
comunicações, notificações e embargos.
Verificar imóveis recém-construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações e o
estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão
de "habite-se".
Verificar o licenciamento de obras de construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem
providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado.
Intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores da legislação urbanística.
Efetuar a fiscalização de terrenos baldios, verificando a necessidade de limpeza, capinação, construção de
muro e calçadas, bem como fiscalizar o depósito de lixo em local não permitido.
Efetuar a fiscalização em construções, verificando o cumprimento das normas gerais estabelecidas pelo
Código de Obras do Município.
Acompanhar, quando solicitado, os engenheiros da prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas no
município;
Efetuar o cadastramento de terrenos e loteamentos para execução de serviços, bem como efetuar
levantamentos dos serviços executados;
Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo;
Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços,
face aos artigos que expõem, vendem ou manipulam, e os serviços que prestam.
Verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não
possuam a documentação exigida;
Verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem como
a observância das escalas de plantão das farmácias.
Realizar vistorias para fins de acompanhamento e manutenção do sistema e para fins de renovação do
licenciamento;
Verificar e orientar o cumprimento das posturas municipais;
Intimar, notificar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores das posturas
municipais;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Promover e proteger a saúde da população por meio de ações integradas e articuladas de coordenação,
normatização, capacitação, educação, informação, apoio técnico, fiscalização, supervisão e avaliação em
Vigilância Sanitária, com o intuito de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da população, da produção e circulação de bens, e da prestação
de serviços de interesse da saúde.
Mobilizar e motivar a população a aderir as práticas sanitárias que estimulem mudanças de comportamento,
formação da consciência sanitária e a promoção da saúde.
Estabelecer os parâmetros necessários à saúde pública, regulando os processos e produtos que interferem
na saúde das pessoas e quando necessário usar o poder de polícia sanitária por meio da fiscalização e do
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monitoramento, aplicando infrações e intimações, interditando estabelecimentos, apreendendo produtos e
equipamentos, entre outras ações.
Fiscalizar os locais de produção, distribuição, exportação, importação, armazenamento, transporte e
comercialização de alimentos (Bares, lanchonetes, restaurantes, mercados, frutarias, açougues, peixarias,
indústrias de alimentos e de embalagens para alimentos, entre outros);
Fiscalizar locais de produção, distribuição, comercialização, armazenamento e transporte de produtos de
interesse para a saúde (saneantes domissanitários, cosméticos, produtos de higiene pessoal, entre outros);
Fiscalizar locais prestadores de serviços de saúde e de interesse da saúde (clínicas médicas e
odontológicas, laboratórios, instituições de longa permanência para idosos, comunidades terapêuticas,
casas de passagem e similares, shoppings, galerias, cinemas, clubes, estádios de futebol, piscinas, parques
aquáticos, escolas, cemitérios, entre outros)
Exercer o controle e a fiscalização da qualidade da água, gerenciamento de resíduos, saneamento básico,
e o monitoramento dos ambientes e situações que possam vir a causar danos à saúde da população, entre
outros.
Intervir efetivamente em conjunto com a defesa civil e demais órgãos competentes, nas emergências em
saúde, nos desastres ambientais e nas calamidades públicas, direcionando a população aos mecanismos
de saúde, exercendo o controle da qualidade da água e das condições sanitárias dos abrigos e alojamentos,
e fiscalizando doações de alimentos, medicamentos, produtos de higiene, entre outros.
Fiscalizar prestadores de sistemas de abastecimento de água, bem como soluções alternativas coletivas e
individuais, a fim de cumprir as diretrizes do Ministério da Saúde e do Estado com relação ao controle da
qualidade da água, bem como o monitoramento, atendendo a cronograma mensal de coletas de água e
análises em campo para os parâmetros de cloro e pH, e encaminhamento para análises em laboratório.
Realizar ações de fiscalização e investigação de doenças de notificação compulsória (doenças infecciosas,
doenças de veiculação hídrica e alimentar, intoxicações exógenas, dentre outras).
Realizar coleta de alimentos e água e o devido encaminhamento para análise, em caso de surto de doença
de veiculação hídrica e/ou alimentar,
Realizar ações de fiscalização de zoonoses e de doenças transmitidas por vetores (Dengue, Zyka,
Chikungunya, Febre amarela, Raiva, Rantavirose, entre outros), adentrando inclusive áreas endêmicas,
para garantir o cumprimento das determinações e legislações sanitárias referentes ao controle do aedes
aegypti, e de outros vetores. Exercer ações de educação e investigação relacionadas a este tema, em
conjunto com a vigilância epidemiológica.
Atender aos programas de monitoramento de alimentos, medicamentos, saneantes, cosméticos, produtos
de higiene, entre outros, estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pelo Estado, realizando coleta e
encaminhamento de amostras de produtos para análise fiscal, de controle ou de orientação, visando garantir
a qualidade dos produtos ofertados para a população.
Identificar e intervir nos locais e nos processos de trabalho, exercendo a fiscalização em saúde do
trabalhador.
Investigar situações que envolvam reações adversas a medicamentos, produtos para saúde, saneantes,
domissanitários, cosméticos, produtos de higiene pessoal e intoxicação exógenas por produtos químicos,
etc.
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Exercer a fiscalização da execução de projetos de construção, reforma, adaptação ou ampliação de
estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde, após aprovação dos órgãos responsáveis.
Garantir o cumprimento de normas técnicas especiais bem como a legislação sanitária federal, estadual e
municipal, efetuando registros, expedindo relatórios, comunicações, apreensões, interdições, notificações,
embargos, roteiros, autos de coleta, autos de intimação, autos de infração, instauração e instrução de
processos administrativos sanitários, com o objetivo de prevenir e reprimir as ações ou omissões que
comprometam a saúde pública. Responsabilizar-se pela destinação final dos produtos apreendidos, quando
necessário.
Realizar diligências para atendimento de denúncias e demandas advindas do Ministério Público, ouvidorias
estaduais, municipais e outros órgãos, podendo estas diligências, serem realizadas em conjunto com outros
órgãos de fiscalização.
Garantir o cumprimento de determinações sanitárias emitidas por profissionais de saúde.
Prestar informações e orientações para a população.
Proceder à inspeção nos imóveis novos ou reformados para liberação do Habite-se Sanitário, verificando
as condições de tratamento e escoamento dos efluentes.
Elaborar plano de ação de vigilância sanitária, relatório de gestão, projetos e programas que visem a
promoção da saúde da população.
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Realizar avaliações fisioterapêuticas através da correlação entre anamnese, exame físico, testes
específicos e exames complementares, quando necessário, a fim de identificar e tratar corretamente
possíveis disfunções;
Elaborar diagnóstico fisioterapêutico, com a finalidade de detectar as alterações apresentadas,
considerando desvios dos graus de normalidade para os de anormalidade;
Planejar estratégias de intervenção junto aos pacientes a curto médio e longo prazo, prescrevendo
tratamentos conforme necessidades de cada caso, definindo objetivos, condutas, procedimentos,
frequência e tempo da intervenção;
Redigir laudos fisioterapêuticos e elaborar pareceres técnicos, gerando informações pertinentes, bem como
registrar no prontuário do cliente, as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e as
condições de alta da assistência;
Desenvolver ações educativas e preventivas, prestando orientações, ministrando palestras/formações para
profissionais que possam ser multiplicadores das ações e do conhecimento;
Promover ações terapêuticas preventivas às instalações de processos que levam a incapacidade funcional
laborativa, bem como analisar os fatores ambientais contributivos ao conhecimento de distúrbios funcionais
laborais, desenvolvendo programas coletivos contributivos à diminuição dos riscos de acidentes de trabalho;
Direcionar os serviços e locais destinados a atividades fisioterápicas e/ou terapêuticas ocupacionais, bem
como a responsabilidade técnica pelo desempenho dessas atividades.
Divulgar métodos e técnicas de fisioterapia ocupacional, ressalvados os casos de produção científica
autorizada na lei;
Efetuar treinamento com os pacientes no uso de próteses, objetivando sua adaptação e maior dependência;
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Melhorar a qualidade de vida do trabalhador, efetuando avaliação postural dos servidores, analisando a
funcionalidade dos equipamentos e acessórios de trabalho, intervindo e organizando ergonomicamente os
ambientes de trabalho;
Efetuar avaliação fisioterápica da condição física do servidor submetido ao exame admissional;
Auxiliar no desenvolvimento de palestras aos servidores, com temas preventivos alcoolismo, drogas,
tabagismo, postura ergonômica, DST-AIDS e outros;
Participar do planejamento, coordenação, controle e execução de programas participativos adotados pela
prefeitura, perseguindo os objetivos definidos nos respectivos programas e/ou pelo superior imediato;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e
outras técnicas próprias;
Encaminhar o paciente ao especialista, orientando-o e fornecendo-lhe indicações, para solicitar parecer
quanto o melhoramento ou possibilidade de reabilitação;
Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica;
Opinar quanto as possibilidades fonatórias e auditivas do aluno;
Participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbio de linguagem em suas formas de
expressão e audição, emitindo parecer de sua especialidade;
Disponibilizar e discutir informações/conhecimentos a respeito dos aspectos concernentes à Fonoaudiologia
que beneficiem o educador e o aluno;
Prestar assessoria fonoaudiológica e dar suporte à equipe escolar discutindo e elegendo estratégias que
favoreçam o trabalho com alunos que apresentam dificuldades de fala, linguagem oral e escrita, voz e
audição;
Contribuir para a inclusão efetiva dos alunos com necessidades educacionais especiais, de modo especial
promovendo a acessibilidade na comunicação;
Realizar ações promotoras de saúde que resultem no desenvolvimento dos alunos e na saúde da equipe
escolar, no que se refere à linguagem oral, escrita, audição, motricidade orofacial e voz;
Participar de reuniões com a equipe multiprofissional para acompanhamento sistemático e contínuo das
ações desenvolvidas com os educandos, equipes escolares, pais ou responsáveis;
Contribuir para o diagnóstico da situação de saúde auditiva dos ambientes escolares, apontando
necessidades, pedindo avaliações de aferição de ruído e buscando soluções para contribuir com a saúde
auditiva;
Participar de formação continuada e capacitação específica aos professores , buscando disseminar o
conhecimento em assuntos fonoaudiológicos;
Favorecer, junto à equipe pedagógica, encaminhamentos dos alunos para exames específicos e/ou
acompanhamentos terapêuticos que se fizerem necessários aos equipamentos de referência ou unidades
de referência, articulando, dentro do possível, a troca de informações entre os profissionais da saúde e da
educação;
Orientar pais ou responsáveis quanto às necessidades educacionais de seu(s) filho(s), de forma a buscar
parceria no trabalho pedagógico e às intervenções necessárias em outros âmbitos (saúde, assistência
social etc.);
Participar de reuniões pedagógicas, conforme necessidades levantadas pela equipe técnica e/ou escolar;

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 127

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MÉDICO

−

−

−

−
−

−
−

−
−

−

−

−

−

−

−

−
−

−

−

−

Participar do processo de elaboração da avaliação dos alunos, discutindo suas necessidades educacionais
especiais, as adaptações realizadas e a serem feitas, objetivando o encaminhamento educacional mais
adequado;
Prestar assessoria fonoaudiológica e dar suporte à equipe escolar discutindo e elegendo estratégias que
favoreçam o trabalho com alunos que apresentam dificuldades de fala, linguagem oral e escrita, voz e
audição;
Realizar procedimentos de fonoaudiologia, prezando pela saúde e qualidade de vida dos usuários,
prestando assistência integral a este e à sua família e/ou cuidador, para recuperação e aperfeiçoamento
dos pacientes no que se refere aos aspectos físico, social e psicológico.
Buscar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala, objetivando a qualidade de vida dos pacientes.
Prestar atendimento a pacientes, familiares e/ou cuidadores para prevenção, habilitação e/ou reabilitação
de pessoas.
Complementar o diagnóstico de pacientes, emitindo pareceres quanto ao aperfeiçoamento ou a
praticabilidade de reabilitação fonoaudióloga.
Promover, aprimorar e prevenir aspectos relacionados à audição, linguagem (oral e escrita), motricidade
oral e voz, favorecendo o processo de ensino aprendizagem dos educandos da rede de ensino do município.
Elaborar projetos e desenvolver trabalhos que visem a prevenção, promoção e reabilitação da fala, visando
melhorar e incrementar o atendimento fonoaudiológico.
Participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem e suas consequências
na expressão, promovendo a melhoria e aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais, subsidiando ações
e decisões.
Promover a formação continuada na área de Educação Especial para os profissionais da Educação e
estagiários e auxiliares de turma da rede municipal.
Participar da avaliação da necessidade da contratação de estagiários/auxiliares de turma nas classes que
têm alunos com deficiências, altas habilidades/superdotados e transtorno global do desenvolvimento.
Manter o registro das atividades realizadas, preenchendo os formulários necessários.
Participar do planejamento, coordenação, controle e execução de programas participativos adotados pela
prefeitura, perseguindo os objetivos definidos nos respectivos programas e/ou pelo gestor imediato.
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Realizar consultas, atendimentos e procedimentos médicos, prestando assistência integral ao paciente,
familiares e comunidade do município, em todas as fases do desenvolvimento humano: infância,
adolescência, idade adulta e terceira idade;
Desempenhar funções e promover a medicina preventiva e curativa;
Realizar assistência integral, visando à promoção e proteção da saúde, articulado com a equipe
multiprofissional, visando o bem-estar do indivíduo, da família e da população em geral;
Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes, prescrever
medicamentos e executar qualquer outra atividade que esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes
à área médica;
Promover reuniões entre os profissionais da área, com a finalidade de discutir qual conduta deve ser tomada
em casos clínicos mais complexos;
Respeitar e promover a ética médica;
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Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes, a fim de prestar informações do processo
saúde-doença e orientações acerca do tratamento a ser realizado;
Realizar diagnóstico da comunidade, apresentar relatórios semestrais das atividades desenvolvidas para
análise e levantar indicadores de saúde, a fim de fornecer dados para avaliação do impacto das ações em
saúde implementadas por equipe dentro do município;
Expedir atestados médicos, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID) e o código
correspondente;
Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços de saúde prestados à população;
Coordenar, implementar e participar de programas de prevenção, serviços e ações em saúde que auxiliem
no bem-estar dos usuários e na promoção da educação em saúde, a fim de contribuir com a manutenção,
tratamento, reabilitação e melhoria da qualidade de vida dos munícipes;
Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, a
fim de prestar orientações e esclarecer sobre tratamentos, proporcionando e viabilizando a troca de
experiências entre os pacientes;
Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina
preventiva;
Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes;
Participar efetivamente na elaboração e na execução dos planos, programas, ações e serviços de saúde
pública em que o município seja desenvolvedor ou partícipe;
Realizar consultas clínicas e procedimentos, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais
espaços comunitários como escolas, associações, entre outros;
Encaminhar usuários, quando necessário, a serviços de média e alta complexidade, respeitando os fluxos
de referências e contrarreferências locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano
terapêutico do usuário;
Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos, privados ou em comunidades, visando à
divulgação de fatores de risco que favorecem as enfermidades;
Realizar o acompanhamento e orientação dos Agentes Comunitários de Saúde;
Executar serviços de consultoria, auditoria, perícia, sindicância médica, controle, avaliação, regulação e
emissão de parecer sobre matérias relativas à área médica;
Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos médicos;
Efetuar a notificação compulsória de doenças;
Elaborar laudos técnicos, documentos e relatórios médicos dos pacientes;
Manter o registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a
evolução da doença;
Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do trabalho, conforme preconizado
pela ANVISA, zelando pelas condições de saúde individual e coletiva;
Orientar os demais profissionais que auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo;
Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua
unidade de lotação, observando a utilização devida;
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Representar, quando designado, a Secretaria Municipal de Saúde em Conselhos, Comissões e em reuniões
com as demais Secretarias;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Realizar consultas, atendimentos e procedimentos médicos na área de ginecologia e obstetrícia, prestando
assistência integral ao paciente, familiares e comunidade do município;
Desempenhar funções e promover a medicina preventiva e curativa;
Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes, prescrever
medicamentos e executar qualquer outra atividade que esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes
à área de atuação;
Participar efetivamente na elaboração e na execução dos planos, programas, ações e serviços de saúde
pública em que o município seja desenvolvedor ou partícipe;
Elaborar laudos técnicos, documentos e relatórios médicos dos pacientes em sua área de especialidade;
Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
Coordenar, implementar e participar de programas de prevenção, serviços e ações em saúde que auxiliem
no bem-estar dos usuários e na promoção da educação em saúde, a fim de contribuir com a manutenção,
tratamento, reabilitação e melhoria da qualidade de vida dos munícipes;
Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública, da medicina
preventiva e da área de atuação;
Realizar assistência integral, visando à promoção e proteção da saúde, articulado com a equipe
multiprofissional, visando o bem-estar do indivíduo, da família e da população em geral;
Realizar consultas clínicas e procedimentos, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais
espaços comunitários como escolas, associações, entre outros;
Encaminhar usuários, quando necessário, a serviços de média e alta complexidade, respeitando os fluxos
de referências e contrarreferências locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano
terapêutico do usuário;
Manter o registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a
evolução da doença;
Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes;
Efetuar a notificação compulsória de doenças;
Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes, a fim de prestar informações do processo
saúde-doença e orientações acerca do tratamento a ser realizado;
Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, a
fim de prestar orientações e esclarecer sobre tratamentos, proporcionando e viabilizando a troca de
experiências entre os pacientes;
Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos, privados ou em comunidades, visando à
divulgação de fatores de risco que favorecem as enfermidades;
Promover reuniões entre os profissionais da área, com a finalidade de discutir qual conduta deve ser tomada
em casos clínicos mais complexos;
Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços de saúde prestados à população;
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Realizar diagnóstico da comunidade, apresentar relatórios semestrais das atividades desenvolvidas para
análise e levantar indicadores de saúde, a fim de fornecer dados para avaliação do impacto das ações em
saúde implementadas por equipe dentro do município;
Representar, quando designado, a Secretaria Municipal de Saúde em Conselhos, Comissões e em reuniões
com as demais Secretarias;
Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área;
Respeitar e promover a ética médica;
Expedir atestados médicos, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID) e o código
correspondente;
Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua
unidade de lotação, observando a utilização devida;
Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do trabalho, conforme preconizado
pela ANVISA, zelando pelas condições de saúde individual e coletiva;
Executar serviços de consultoria, auditoria, perícia, sindicância médica, controle, avaliação, regulação e
emissão de parecer sobre matérias relativas à sua área de atuação;
Realizar o acompanhamento e orientação dos Agentes Comunitários de Saúde;
Orientar os demais profissionais que auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Realizar consultas, atendimentos e procedimentos médicos na área da pediatria, prestando assistência
integral ao paciente, familiares e comunidade do município;
Desempenhar funções e promover a medicina preventiva e curativa;
Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes, prescrever
medicamentos e executar qualquer outra atividade que esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes
à área de atuação;
Participar efetivamente na elaboração e na execução dos planos, programas, ações e serviços de saúde
pública em que o município seja desenvolvedor ou partícipe;
Elaborar laudos técnicos, documentos e relatórios médicos dos pacientes em sua área de especialidade;
Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
Coordenar, implementar e participar de programas de prevenção, serviços e ações em saúde que auxiliem
no bem-estar dos usuários e na promoção da educação em saúde, a fim de contribuir com a manutenção,
tratamento, reabilitação e melhoria da qualidade de vida dos munícipes;
Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública, da medicina
preventiva e da área de atuação;
Realizar assistência integral, visando à promoção e proteção da saúde, articulado com a equipe
multiprofissional, visando o bem-estar do indivíduo, da família e da população em geral;
Realizar consultas clínicas e procedimentos, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais
espaços comunitários como escolas, associações, entre outros;
Encaminhar usuários, quando necessário, a serviços de média e alta complexidade, respeitando os fluxos
de referências e contrarreferências locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano
terapêutico do usuário;
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Manter o registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a
evolução da doença;
Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes;
Efetuar a notificação compulsória de doenças;
Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes, a fim de prestar informações do processo
saúde-doença e orientações acerca do tratamento a ser realizado;
Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, a
fim de prestar orientações e esclarecer sobre tratamentos, proporcionando e viabilizando a troca de
experiências entre os pacientes;
Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos, privados ou em comunidades, visando à
divulgação de fatores de risco que favorecem as enfermidades;
Promover reuniões entre os profissionais da área, com a finalidade de discutir qual conduta deve ser tomada
em casos clínicos mais complexos;
Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços de saúde prestados à população;
Realizar diagnóstico da comunidade, apresentar relatórios semestrais das atividades desenvolvidas para
análise e levantar indicadores de saúde, a fim de fornecer dados para avaliação do impacto das ações em
saúde implementadas por equipe dentro do município;
Representar, quando designado, a Secretaria Municipal de Saúde em Conselhos, Comissões e em reuniões
com as demais Secretarias;
Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área;
Respeitar e promover a ética médica;
Expedir atestados médicos, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID) e o código
correspondente;
Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua
unidade de lotação, observando a utilização devida;
Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do trabalho, conforme preconizado
pela ANVISA, zelando pelas condições de saúde individual e coletiva;
Executar serviços de consultoria, auditoria, perícia, sindicância médica, controle, avaliação, regulação e
emissão de parecer sobre matérias relativas à sua área de atuação;
Realizar o acompanhamento e orientação dos Agentes Comunitários de Saúde;
Orientar os demais profissionais que auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Realizar consultas, atendimentos e procedimentos médicos na área da psiquiatria, prestando assistência
integral ao paciente, familiares e comunidade do município;
Desempenhar funções e promover a medicina preventiva e curativa;
Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes, prescrever
medicamentos e executar qualquer outra atividade que esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes
à área de atuação;
Participar efetivamente na elaboração e na execução dos planos, programas, ações e serviços de saúde
pública em que o município seja desenvolvedor ou partícipe;
Elaborar laudos técnicos, documentos e relatórios médicos dos pacientes em sua área de especialidade;
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Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
Coordenar, implementar e participar de programas de prevenção, serviços e ações em saúde que auxiliem
no bem-estar dos usuários e na promoção da educação em saúde, a fim de contribuir com a manutenção,
tratamento, reabilitação e melhoria da qualidade de vida dos munícipes;
Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública, da medicina
preventiva e da área de atuação;
Realizar assistência integral, visando à promoção e proteção da saúde, articulado com a equipe
multiprofissional, visando o bem-estar do indivíduo, da família e da população em geral;
Realizar consultas clínicas e procedimentos, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais
espaços comunitários como escolas, associações, entre outros;
Encaminhar usuários, quando necessário, a serviços de média e alta complexidade, respeitando os fluxos
de referências e contrarreferências locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano
terapêutico do usuário;
Manter o registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a
evolução da doença;
Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes;
Efetuar a notificação compulsória de doenças;
Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes, a fim de prestar informações do processo
saúde-doença e orientações acerca do tratamento a ser realizado;
Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, a
fim de prestar orientações e esclarecer sobre tratamentos, proporcionando e viabilizando a troca de
experiências entre os pacientes;
Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos, privados ou em comunidades, visando à
divulgação de fatores de risco que favorecem as enfermidades;
Promover reuniões entre os profissionais da área, com a finalidade de discutir qual conduta deve ser tomada
em casos clínicos mais complexos;
Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços de saúde prestados à população;
Realizar diagnóstico da comunidade, apresentar relatórios semestrais das atividades desenvolvidas para
análise e levantar indicadores de saúde, a fim de fornecer dados para avaliação do impacto das ações em
saúde implementadas por equipe dentro do município;
Representar, quando designado, a Secretaria Municipal de Saúde em Conselhos, Comissões e em reuniões
com as demais Secretarias;
Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área;
Respeitar e promover a ética médica;
Expedir atestados médicos, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID) e o código
correspondente;
Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua
unidade de lotação, observando a utilização devida;
Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do trabalho, conforme preconizado
pela ANVISA, zelando pelas condições de saúde individual e coletiva;
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Executar serviços de consultoria, auditoria, perícia, sindicância médica, controle, avaliação, regulação e
emissão de parecer sobre matérias relativas à sua área de atuação;
Realizar o acompanhamento e orientação dos Agentes Comunitários de Saúde;
Orientar os demais profissionais que auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Praticar a clínica médica veterinária e promover a saúde pública, a defesa do consumidor e o bem-estar
animal, fornecendo orientações técnicas aos munícipes;
Fazer cumprir a legislação federal, estadual e municipal quanto ao bem-estar animal e assuntos pertinentes
à sua área de atuação;
Realizar a coleta de amostras de produtos, enviando o material para análise de laboratório, a fim de
identificar não conformidades às especificações definidas;
Atuar no licenciamento sanitário com liberação de processos de estabelecimentos industriais e/ou
comerciais, que necessitem da licença sanitária/alvará sanitário, já devidamente protocolados na
administração municipal e que estejam de acordo com os requisitos obrigatórios;
Atender às denúncias e/ou reclamações pertinentes à área, registradas e encaminhadas pela ouvidoria;
Realizar atividades de educação em saúde para a população, através da divulgação de temas relacionados
à medicina veterinária e vigilância sanitária;
Realizar a análise, correção e aprovação de projetos de construção e/ou reforma de estabelecimentos de
produtos de origem animal;
Realizar o controle e a castração de animais e, quando necessário, a eutanásia animal;
Aprovar e/ou corrigir fórmulas, embalagens e rótulos de produtos, conforme a legislação vigente, evitando
o uso de embalagens inadequadas e agravos à saúde pública;
Atuar na prevenção e controle de zoonoses;
Difundir o conhecimento e contribuir para conscientização dos profissionais de saúde, através de visitas
semanais e palestras junto aos postos de saúde;
Realizar diagnósticos, profilaxias e tratamentos de doenças em animais, através de procedimentos
cirúrgicos, exames clínicos e/ou laboratoriais, visando assegurar a sanidade individual ou coletiva dos
animais;
Participar, em parceria com órgãos de pesquisa oficial, da busca de novas tecnologias e difusão das já
existentes pertinentes à sua área de atuação;
Desenvolver e executar programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações, a fim de baixar
o índice de conversão alimentar, visando prevenir doenças e aumentar a produtividade.
Planejar e desenvolver campanhas de fomento à pecuária e demais criações, dispondo do levantamento
de necessidade e/ou do aproveitamento de recursos orçamentários existentes, a fim de favorecer a
produtividade e a sanidade individual e coletiva dos animais;
Dominar a técnica e realizar a atividade de inseminador artificial, procedendo a todos os protocolos de
tratamentos fornecidos antes, durante e depois da reprodução animal;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Contribuir com a alimentação e nutrição dos munícipes, preparando as refeições, observando métodos de
cocção, padrões de qualidade e higiene no processo de elaboração e manipulação de alimentos, conforme
orientações do Nutricionista Responsável Técnico;
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Preparar e servir os alimentos e bebidas diversos, atentando-se ao cumprimento de horários prédeterminados, organizando e disponibilizando as refeições em ambiente apropriado, de acordo com a
necessidade e realidade da unidade de lotação;
Acompanhar as refeições, repondo as preparações quando necessário;
Controlar a quantidade de alimentos a ser preparada, de modo que supra a demanda de alimentação e não
gere desperdício;
Utilizar técnicas adequadas para congelamento e descongelamento de alimentos e controlar o respectivo
prazo de validade;
Armazenar e organizar os alimentos no estoque, mantendo a higiene, conferindo a quantidade disponível e
controlando o devido prazo de validade, de modo que não sofram contaminação;
Receber os alimentos e conferir a quantidade de acordo com o pedido, por meio de balança, verificando o
prazo de validade e a aparência do produto, relatando de imediato ao fornecedor se houver necessidade
de troca e/ou devolução;
Promover a higiene e a organização da cozinha e o bem-estar no ambiente de trabalho;
Seguir as orientações e exigências da legislação pertinente aos manipuladores de alimentos, cumprindo
com as determinações da Vigilância Sanitária, principalmente quanto ao uso de vestimentas e acessórios
adequados para o trabalho na cozinha;
Revalidar a carteira de saúde anualmente;
Colaborar com o planejamento, coordenação, controle e execução de programas alimentares adotados pela
prefeitura;
Participar e colaborar na realização de eventos, cursos, palestras e treinamentos no âmbito da alimentação
escolar e infantil, sobretudo quando oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
Responder pela limpeza e conservação dos equipamentos e mobiliários da cozinha, sob sua
responsabilidade, zelando pelas boas condições de uso;
Colaborar no serviço de manutenção da horta escolar;
Zelar pelo acondicionamento e destinação correta dos resíduos gerados;
Controlar a entrada e saída da cozinha, permitindo o tráfego somente com autorização da direção escolar
e com as vestimentas e acessórios adequados;
Ser responsável e preparar a alimentação escolar, conforme cardápio pré-determinado;
Cumprir com as orientações do Manual de Boas Práticas e Procedimento Operacional Padronizado (POP)
da unidade escolar de lotação;
Emitir o relatório de pedido mensal de alimentos, observando o cardápio estabelecido e os produtos
presentes no estoque e entregar à direção no prazo estipulado ou relatar, quando necessário, qualquer
alteração, para posterior envio e análise do Nutricionista Responsável Técnico, com o objetivo de adequar
à necessidade da unidade escolar;
Comunicar ao Nutricionista Responsável Técnico qualquer necessidade de alteração do cardápio, devido a
fatores como o melhor aproveitamento de produtos próximos do vencimento e/ou alimentos perecíveis ou,
ainda, devido à baixa aceitação do cardápio nas unidades escolares;
Solicitar à direção e comunicar, com a devida antecedência, sobre a necessidade de reposição ou
cancelamento do pedido de alimentos ou produtos necessários ao preparo destes, como gás de cozinha,
utensílios e/ou outros materiais utilizados na realização do trabalho;
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Registrar diariamente o número de refeições servidas nas unidades escolares e promover a respectiva
entrega do relatório no prazo estipulado pelo Nutricionista Responsável Técnico;
Registrar diariamente a temperatura dos alimentos preparados, na hora do servimento e no momento da
entrega pelos fornecedores, principalmente quanto aos alimentos perecíveis, como carnes, leite e
derivados, bem como promover a respectiva entrega do relatório no prazo estipulado pelo Nutricionista
Responsável Técnico;
Comunicar imediatamente à direção quando houver suspeita de alimentos contaminados e/ou impróprios
para o consumo e não utilizar em hipótese alguma, para que sejam adotadas as providências necessárias,
bem como o descarte adequado;
Realizar diariamente a coleta de amostras dos alimentos a serem servidos nas unidades escolares,
armazenando sob refrigeração por 3 (três) dias;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Dirigir veículos oficiais para o transporte de passageiros, materiais, máquinas, equipamentos, valores e/ou
cargas, dentre outros, zelando pela segurança destes, conduzindo-os até local de destino e adotando
medidas cabíveis na solução e prevenção de qualquer incidente;
Obedecer a legislação de trânsito vigente e realizar o acompanhamento das vistorias semestrais e/ou anuais
do veículo sob sua responsabilidade;
Checar diariamente os níveis de pressão pneumática, fluídos e combustível do veículo sob sua
responsabilidade, providenciando a devida regularização e abastecimento;
Operar os equipamentos auxiliares do caminhão, conforme normas e procedimentos dos fabricantes;
Auxiliar no embarque e/ou desembarque de passageiros, manuseando instrumentos e equipamentos,
quando necessário;
Transportar pacientes com as mais diversas patologias, bem como material biológico em geral;
Responder pela limpeza e conservação do veículo oficial sob sua responsabilidade, zelando pelas boas
condições deste;
Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades, avarias ou necessidades de manutenção
preventiva e corretiva do veículo oficial sob sua responsabilidade, zelando pelas boas condições deste;
Tratar todos os passageiros com respeito durante o transporte, evitando desconfortos durante o trajeto;
Abastecer o veículo com mercadorias e/ou outros materiais, controlando e auxiliando na carga e descarga,
o acondicionamento no interior deste, atentando-se para evitar acidentes;
Realizar a entrega de mercadorias, verificando a localização dos depósitos e estabelecimentos onde se
processarão a carga e descarga e conferindo a documentação de recebimento ou entrega, a fim de garantir
a entrega adequada de mercadorias;
Manter atualizada sua Carteira Nacional de Habilitação e a documentação dos veículos, para não infringir
as leis de trânsito;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Contribuir com o bom estado nutricional da população assistida e redução de doenças crônicas ocasionadas
por excesso de peso, sedentarismo, obesidade, entre outros males, elaborando cardápios e acompanhando
a confecção da alimentação escolar e infantil na rede municipal de ensino, observando as ações
estabelecidas nas legislações vigentes, pertinentes à área de alimentação e nutrição.
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Avaliar a condição de pacientes, por meio da realização de consultas, diagnósticos, checagem de exames
laboratoriais e/ou outros procedimentos correlatos, contribuindo para a prevenção e/ou recuperação da
saúde dos usuários.
Atuar na correção de patologias através de plano alimentar e orientação individualizada, identificando o
estado nutricional do paciente com base em dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos,
obtidos através de avaliações nutricionais.
Elaborar cardápios para escolas e demais usuários do serviço de nutrição, a fim de oferecer refeições
balanceadas, suprindo as necessidades nutricionais dos alunos e munícipes, visando diminuir o índice de
desnutrição e/ou mortalidade.
Elaborar cardápios calculando os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela com base em
recomendações nutricionais, avaliação nutricional e necessidades nutricionais específicas, definindo a
quantidade e qualidade dos alimentos, obedecendo aos Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ).
Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio.
Contribuir para que o Município tenha os melhores profissionais atuando na área de alimentação e nutrição,
objetivando que os usuários recebam uma alimentação equilibrada e saudável, de acordo com as normas
de higiene necessárias.
Planejar, orientar e acompanhar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição
dos alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos produtos.
Planejar e coordenar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, quando da introdução de
alimentos atípicos ao hábito alimentar local ou da ocorrência de quaisquer outras alterações inovadoras ou
para avaliar a aceitação dos cardápios praticados, observando parâmetros técnicos, científicos e sensoriais
reconhecidos e realizando análise estatística dos resultados.
Estimular a identificação de crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à nutrição, para
que recebam o atendimento adequado no Programa de Alimentação Escolar (PAE).
Elaborar o plano de trabalho anual do Programa de Alimentação Escolar (PAE) municipal, contemplando
os procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições.
Elaborar manuais para o serviço de alimentação, visando contribuir com a prestação de bons serviços na
área.
Interagir com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
(COMSEA) no exercício de suas atividades.
Participar de equipes multiprofissionais e intersetoriais destinadas a planejar, implementar, coordenar,
supervisionar, executar e avaliar políticas, programas, cursos, pesquisas ou eventos, direta ou
indiretamente relacionadas com alimentação e nutrição.
Contribuir para que o Município tenha bons fornecedores na área de alimentação e nutrição, participando
do processo de avaliação técnica dos fornecedores de gêneros alimentícios, segundo os padrões de
identidade e qualidade.
Facilitar a tomada de decisões, avaliando, quando necessário, o resultado da inspeção e das análises
laboratoriais dos produtos e estabelecimentos.
Atuar em programas e ações de educação alimentar, por meio de ações formativas que estimulem a adoção
voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis.
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Garantir o cumprimento da legislação, segurança alimentar e nutricional, e contribuir com a melhor utilização
dos recursos alimentares e de água, através da realização visitas técnicas, observando e orientando as
ações de alimentação.
Contribuir com a eficácia e eficiência da gestão da alimentação no município, implementando ações de
planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação, junto a escolas e demais instituições de interesse da
prefeitura.
Participar de projetos/layout de cozinhas e refeitórios.
Contribuir na elaboração e revisão de normas reguladoras próprias da área de alimentação e nutrição.
Manter-se atualizado quanto aos procedimentos e práticas da sua área de atuação, participando de cursos,
palestras e demais eventos relacionados à sua atuação prática;
Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos estudantes;
Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar de acordo com a cultura
alimentar, o perfil epidemiológico da população atendida e a vocação agrícola ada região, acompanhando
desde a aquisição dos gêneros alimentícios, o preparo, a distribuição até o consumo das refeições pelos
escolares;
Coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com a coordenação pedagógica da escola, ações de
educação alimentar e nutricional.
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo, de acordo com a Resolução nº 465/2010, do
CFN.
Contribuir para a melhoria das condições de habitação e locomoção no município, operando máquinas leves
e pesadas em geral, executando as tarefas pertinentes para a devida utilização, nas áreas urbana e rural;
Responder pela limpeza e conservação do equipamento sob sua responsabilidade, zelando pelas boas
condições de uso e realizando serviços de manutenção e consertos básicos necessários;
Planejar o trabalho a ser executado junto ao gestor imediato e, quando necessário, com os agricultores;
Realizar constantemente a revisão do maquinário, verificando se há segurança e condições para realização
do trabalho;
Conferir as condições de uso do maquinário, acoplagem dos implementos, água do radiador, nível do óleo,
lubrificação, aquecimento do motor e/ou outros itens de operação e manutenção;
Transportar com segurança o maquinário até o local de realização do trabalho e recolher à garagem assim
que as atividades forem concluídas;
Obedecer a legislação de trânsito vigente e realizar o acompanhamento das vistorias semestrais e/ou anuais
da máquina sob sua responsabilidade;
Checar diariamente os níveis de pressão pneumática e combustível da máquina sob sua responsabilidade,
providenciando a devida regularização e abastecimento;
Operar os equipamentos e máquinas sob a orientação do gestor imediato, de acordo com as normas de
segurança, e em conformidade com as instruções de operações do fabricante;
Executar serviços como terraplenagens, nivelamento de ruas e estradas, abaulamentos e outros
procedimentos inerentes à manutenção das vias urbanas e rurais, abertura e desobstrução de valas,
serviços de tubulações e galerias de drenagens, corte e carregamento de macadame e limpeza e
preparação de saibreiras;
Realizar escavações, remoção de barreiras, e transportes de terras;
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Executar aterros e trabalhos semelhantes, compactar pavimentações e aterros, executar extração de seixo
e de materiais semelhantes;
Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do trabalho, zelando pelas condições
de segurança individual e coletiva;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Prestar assessoria jurídica em todas as áreas de atividade do poder público municipal, judicial e
extrajudicialmente;
Sugerir e recomendar providências para resguardar os interesses e dar segurança aos atos e decisões da
Administração;
Acompanhar todos os processos administrativos e judiciais da municipalidade, em todas as instâncias e
esferas, inclusive as execuções fiscais, e dar as providências necessárias, de acordo com os interesses da
Administração;
Postular em juízo em nome da Administração, através da propositura de ações e apresentação de defesa
técnica;
Avaliar provas técnicas, documentais e orais;
Realizar audiências trabalhistas, cíveis e criminais;
Mediar questões e assessorar negociações, no âmbito extrajudicial e, quando necessário, propor defesas
e recursos aos órgãos competentes;
Acompanhar processos administrativos externos de interesse da Administração, em tramitação no Tribunal
de Contas do Estado, Ministério Público e Secretarias de Estado;
Acompanhar e participar efetivamente de todos os procedimentos licitatórios, principalmente nos casos de
contratação direta;
Elaborar, acompanhar e analisar contratos e convênios firmados pelo município, de natureza administrativa,
fiscal, financeira, entre outras, avaliando os riscos envolvidos, a fim de garantir a segurança jurídica e a
boa-fé nas relações pactuadas entre o ente público e terceiros;
Acompanhar e analisar requerimentos de funcionários e dar as providências necessárias;
Efetuar a cobrança judicial da dívida ativa e demais créditos;
Orientar no cumprimento das decisões judiciais, das normas jurídicas e dos pareceres emitidos pela
Procuradoria Jurídica;
Recomendar procedimentos internos de caráter preventivo, a fim de manter as atividades da Administração
alinhadas com os princípios que regem a Administração Pública;
Prestar informações aos representantes e servidores do município sobre decisões proferidas em ações
judiciais, instruindo quanto ao exato cumprimento destas;
Acompanhar, examinar e elaborar minutas de projetos de leis, instruções normativas e outros atos
normativos;
Redigir correspondências e informativos que envolvam aspectos jurídicos relevantes;
Emitir pareceres jurídicos, prestando consultoria e assessoramento, a fim de garantir a segurança jurídica;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Atuar em programas de ginástica laboral;
Instruir e acompanhar idosos, gestantes, adultos e crianças em atividades físicas que beneficiem a saúde;
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Coordenar atividades ao ar livre;
Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto a comunidade;
Veicular informação que visam à prevenção, minimização dos riscos e proteção à vulnerabilidade, buscando
a produção do autocuidado;
Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência
social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais;
Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais nutrição e saúde juntamente
com as ESF, sob a forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais
metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;
Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam
os diversos setores da administração pública;
Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como
proposta de inclusão social;
Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho
em práticas corporais;
Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem como
facilitador/monitores no desenvolvimento de atividades físicas ou quaisquer outras práticas corporais;
Supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as atividades desenvolvidas pelas ESF na
comunidade;
Promover ações ligadas à Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos
presentes no território;
Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor
uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais;
Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua
importância para a saúde da população;
Orientar indivíduos e equipes nos processos de treinamento e competição nas modalidades esportivas;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Promover o acompanhamento e o atendimento psicológico aos munícipes e alunos da rede municipal;
Prestar acompanhamento psicológico aos munícipes e alunos, quando necessário;
Realizar psicodiagnósticos para fins de avaliação das condições pessoais paciente, bem como do aluno e
da instituição de ensino;
Desenvolver programas específicos que atendam às necessidades psicológicas dos munícipes e dos
alunos;
Utilizar métodos e técnicas psicológicas e terapia breve e grupal, com o objetivo de definir o diagnóstico
psicológico;
Orientar psicopedagogicamente os alunos e a instituição de ensino, a fim de solucionar problemas de
ajustamento;
Manter atualizados os prontuários de atendimento e preencher relatórios necessários à comprovação do
atendimento;
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Prestar assessoramento na área de sua competência, realizar perícias e emitir pareceres sobre a matéria
de psicologia que envolva o tratamento e o estado psicológico de munícipes e alunos, enquanto no
desempenho das suas funções;
Participar na elaboração e implementação da política de saúde e prevenção de situações de risco,
promovendo o desenvolvimento dos vínculos socioafetivos da comunidade;
Intervir em situações de vulnerabilidades, promovendo e favorecendo o desenvolvimento da autonomia dos
indivíduos, oportunizando o empoderamento da pessoa, dos grupos e das comunidades;
Enfatizar as relações pessoais com os contextos sociais nas quais estão inseridas;
Atentar-se para a prevenção de situações de risco e contribuir para o desenvolvimento de potencialidades
pessoais e coletivas;
Promover e fortalecer vínculos socioafetivos, de forma que as atividades de atendimento gerem
progressivamente independência dos benefícios oferecidos e promovam a autonomia na perspectiva
emancipatória e da cidadania;
Participar da equipe interdisciplinar mantendo um diálogo entre pontos de vista para se construírem leituras,
compreensões e atuações consideradas adequadas, assim como desenvolver abordagem de questões
relativas ao cotidiano, pautadas sobre a realidade dos indivíduos em seu território;
Colaborar na elaboração de serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que garantam a
oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais;
Integrar as equipes de trabalho em igualdade de condições, contribuindo no processo de construção de
uma nova ótica da promoção, desenvolvendo modalidades interventivas coerentes com os objetivos do
trabalho social desenvolvido pela Proteção Social Básica e Proteção Social Especial (média e alta);
Fomentar espaços de interação dialógica que integrem vivências, leitura crítica da realidade e ação criativa
e transformadora, a fim de que as pessoas se reconheçam e se movimentem na condição de coconstrutoras de si e dos seus contextos social, comunitário e familiar; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo gestor imediato;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Colaborar com o coordenador pedagógico, diretor escolar, professores e demais membros da comunidade
escolar na elaboração da proposta pedagógica da unidade educativa;
Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do município;
Participar dos períodos dedicados aos conselhos de classe, reuniões pedagógicas, planejamento e
avaliação voltados ao desenvolvimento profissional e do processo ensino aprendizagem;
Participar, orientar e auxiliar na elaboração dos planejamentos anuais dos professores;
Assessorar os professores e alunos no processo de ensino aprendizagem;
Estabelecer, juntamente com os demais segmentos da escola, estratégias de recuperação para alunos de
menor rendimento;
Articular os segmentos envolvidos no processo ensino aprendizagem, estudando casos e procedendo ao
encaminhamento de alunos;
Sistematizar o planejamento, execução, avaliação e desdobramentos, juntamente com o coordenador
pedagógico, referente às atividades do conselho de classe;
Zelar pela conservação do patrimônio público;
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Participar de cursos de formação continuada, congressos, palestras oferecidas pelos órgãos competentes,
mantendo-se atualizado;
Manter o local de trabalho organizado;
Estudar e propor medidas destinadas à simplificação do trabalho e à redução do custo das operações no
ambiente escolar e nas unidades de saúde;
Atuar no quadro da equipe multiprofissional na área da saúde e educação;
Realizar atendimentos individuais e com familiares em consultório, quando lotado na Secretaria de Saúde
e Assistência Social;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Executar serviços de assistência na área de enfermagem e auxiliar a equipe de saúde das UB’s e prontoatendimento no atendimento aos pacientes, promovendo a integração dos serviços com a comunidade;
Realizar atividades programadas e espontâneas no núcleo de atuação que está lotado, observar,
reconhecer e descrever sinais e sintomas, dentro de sua área de competência, realizar ações e
procedimentos de enfermagem, incluindo curativos, administração de medicamentos, teste do pezinho,
aferição de sinais vitais, vacinação, entre outros;
Realizar a territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e
indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;
Efetuar ações de vigilância e saúde (busca ativa, notificação e acompanhamento de agravos de notificação
compulsória e outros de importância local, entre outros);
Realizar o processamento seguro dos materiais (limpeza, desinfecção e esterilização);
Participar do processo e da programação da assistência de enfermagem;
Colaborar na organização do acesso ao centro de saúde;
Participar das atividades coletivas da equipe de saúde da família;
Colaborar com o desenvolvimento de atividades docente-assistenciais na unidade e no território;
Responder pela limpeza e conservação do equipamento sob sua responsabilidade, zelando pelas boas
condições de uso e comunicando a sua chefia imediata, sobre a necessidade de reposição e/ou conserto;
Colaborar com as atividades de todos os profissionais de todas as categorias que atuam nos serviços de
saúde;
Inserir requisições e encaminhamentos nos sistemas operacionais de regulação municipal, estadual e
federal;
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em domicílios, atuando sob supervisão de enfermeiro,
trabalhando em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança;
Prestar assistência ao paciente realizando procedimentos de punção de acesso venoso, aspiração de
cânula orotraqueal e de traqueotomia, massagear paciente; trocar curativos; mudar decúbito no leito;
proteger proeminências ósseas; aplicar bolsa de gelo e calor úmido e seco; estimular paciente (movimentos
ativos e passivos); proceder à inaloterapia; estimular a função vesico-intestinal; oferecer comadre e
papagaio; aplicar clister (lavagem intestinal); ajudar paciente a alimentar-se; instalar alimentação induzida;
controlar balanço hídrico; remover o paciente; cuidar de corpo após morte.
Administrar medicação prescrita: Verificar medicamentos recebidos; identificar medicação a ser
administrada (leito, nome e registro do paciente); preparar medicação prescrita; verificar via de
administração; preparar paciente para medicação (jejum, desjejum); executar assepsia; acompanhar
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paciente na ingestão de medicamento; acompanhar tempo de administração de soro e medicação;
administrar em separado medicamentos incompatíveis; instalar hemoderivados; atentar para temperatura e
reações de paciente em transfusões; administrar produtos quimioterápicos.
Auxiliar equipe técnica em procedimentos específicos, seguindo solicitações médicas e de enfermeiros;
Auxiliar equipe em procedimentos invasivos; auxiliar em reanimação de paciente; aprontar paciente para
exame e cirurgia; coletar material para exames; efetuar testes e exames (cutâneo, ergométrico,
eletrocardiograma); controlar administração de vacinas.
Promover saúde mental: Averiguar paciente e pertences (drogas, álcool etc.); atuar em ações preventivas
visando minimizar situações de risco; estimular paciente na expressão de sentimentos; conduzir paciente a
atividades sociais; proteger paciente durante crises; acionar equipe de segurança.
Trabalhar com biossegurança e segurança: Lavar mãos antes e após cada procedimento; usar equipamento
de proteção individual (EPI); precaver-se contra efeitos adversos dos produtos; providenciar limpeza
concorrente e terminal; desinfectar aparelhos e materiais; esterilizar instrumental; acondicionar
perfurocortante para descarte; descartar material contaminado; tomar vacinas; seguir protocolo em caso de
contaminação ou acidente.
Comunicar-se: Orientar familiares e pacientes; conversar com paciente; colher informações sobre e com o
paciente; trocar informações técnicas; comunicar ao médico efeitos adversos dos medicamentos; ministrar
palestras; etiquetar pertences de paciente; etiquetar prescrição médica (leito, nome e registro do paciente);
marcar tipo de contaminação do hamper e lixo; interpretar testes cutâneos; registrar administração de
medicação; registrar intercorrências e procedimentos realizados; ler registro de procedimentos realizados e
intercorrências.
Participar em campanhas de saúde pública.
Manipular equipamentos.
Calcular dosagem de medicamentos.
Utilizar recursos de informática.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional.
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Realizar a manutenção e promover reparos em todos os veículos oficiais da administração municipal;
Regular, revisar e executar o conserto em sistemas mecânicos, eletrônicos e eletromecânicos de veículos
em geral, máquinas pesadas, implementos tracionados, bem como equipamentos estacionários;
Executar montagem e desmontagem de bombas e comandos hidráulicos de máquinas e de veículos
equipados com o referido sistema;
Executar manutenção em conjuntos de transmissão, suspensão, sistema de alimentação, seja mecânico ou
eletrônico, de motores a diesel, álcool, gasolina, flex, elétricos e híbridos;
Substituir peças avariadas de veículos em geral, quando necessário;
Executar ajustes, bem como regulagens e pequenas soldas em estruturas físicas de veículos em geral;
Fazer o preenchimento de formulários, impressos ou digitalizados, informando o tempo dedicado ao serviço,
as peças e o ferramental necessário ou utilizado na execução de ordem de serviços e os demais dados
correlatos;

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 143

www.diariomunicipal.sc.gov.br

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

−

−

−
−

−

−
−

−
−

−
−

−
−
−
−
−
−
−

−

−

−

Apresentar relações de peças em formulários, impressos e digitalizados, informando ao gestor imediato
para que seja providenciado o pedido de compra;
Orientar os membros da sua equipe sobre as melhores técnicas acerca das atividades desempenhadas no
trabalho, a fim de zelar, reparar e conservar os equipamentos;
Responder pela limpeza e conservação do equipamento sob sua responsabilidade, zelando pelas boas
condições de uso e realizando serviços de manutenção e consertos básicos necessários;
Regular motores de veículos, máquinas pesadas, bombas e aparelhos;
Executar a manutenção preventiva de veículos, máquinas pesadas, bombas e aparelhos;
Executar a lubrificação de peças, ferramentas e partes móveis de motores;
Executar a substituição de pneus avariados e consertar câmaras de pneus avariadas;
Operar bombas de abastecimento de combustível;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Contribuir com a promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população municipal, por meio da
realização de procedimentos em higiene dental, prestando auxílio ao Odontólogo de acordo com os
procedimentos estabelecidos e orientações recebidas.
Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal, preparando-o para o atendimento.
Promover a saúde bucal, realizando, sob supervisão do Odontólogo, procedimentos odontológicos básicos
e/ou preventivos.
Auxiliar e instrumentar os profissionais de saúde bucal nas intervenções clínicas.
Contribuir com o pleno funcionamento da unidade e com a gestão das informações relacionadas ao controle
administrativo em saúde bucal.
Realizar levantamentos de necessidades em saúde bucal.
Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e
resíduos odontológicos.
Zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais odontológicos, bem como
observar sua correta utilização.
Contribuir com a organização e limpeza do ambiente de trabalho.
Participar do planejamento, coordenação, controle e execução de ações de promoção e prevenção dos
programas participativos adotados pela Prefeitura, visando atingir os objetivos definidos nos respectivos
programas e/ou pelo gestor imediato, colaborando em atividades didático científicas e em campanhas
humanitárias.
Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe
de saúde da família ou da unidade básica de saúde, buscando aproximar e integrar ações de saúde de
forma multidisciplinar.
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
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Executar serviços de limpeza e remover o lixo dentro e fora das dependências e sedes dos prédios
municipais;
Manter a higiene e a conservação dos locais de trabalho e instalações;
Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do trabalho;
Manusear e dominar a utilização dos utensílios de limpeza e equipamentos de trabalho;
Responder pela limpeza e conservação do equipamento sob sua responsabilidade, zelando pelas boas
condições de uso e realizando serviços de manutenção e consertos básicos necessários;
Limpar locais como janelas, vidraças, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, realizar a
lavagem de vidros, entre outros, inclusive na área externa das dependências municipais;
Abastecer e realizar a reposição de materiais de higiene nos ambientes de trabalho;
Executar serviços de copa e lavanderia;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Realizar o acompanhamento dos munícipes da terceira idade com a função de prover sensibilização da
comunidade, a socialização, adaptação e integração destes;
Realizar atividades recreativas, de função lúdica, com o objetivo de prover ocupação de tempos livres e
lazer;
Auxiliar no desenvolvimento comunitário e cultural, através da função educativa desempenhada com a
terceira idade;
Acompanhar o público-alvo em eventos sociais e estimular a participação ativa;
Auxiliar e apresentar melhorias às dificuldades de mobilidade, a fim de facilitar a adaptação, proporcionar
a participação e promover a vivência digna e de qualidade para todos;
Realizar a função de regulação social, através da conexão entre a terceira idade e a comunidade;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Elaborar, coordenar executar e avaliar planos programas projetos e benefícios na área de Assistência
Social, Educação, Habitação entre outras áreas se posicionando em favor da equidade, do compromisso
com a qualidade dos serviços prestados à população, da defesa intransigente dos direitos humanos e da
universalidade do acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais;
Atuar na elaboração, implementação, execução e avaliação de políticas sociais junto aos órgãos da
administração pública, direta ou indireta, na perspectiva de fortalecimento da defesa e ampliação dos
direitos da população.
Planejar, executar e avaliar com a equipe de saúde ações que assegurem a saúde enquanto direito.
Diagnosticar problemas sociais do Município, a fim de estudar os possíveis planos de atuação para
solucioná-los.

ATRIBUIÇÕES

TABELA II – CARGOS TRANSITÓRIOS EM EXTINÇÃO
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Identificar situação socioeconômica (habitacional, trabalhista e previdenciária) e familiar dos usuários com
vistas a construção do perfil socioeconômico para possibilitar a formulação das estratégias de intervenção.
Buscar a solução de problemas identificados pelo estudo da realidade social realizado e/ou de demandas
trazidas pela comunidade, a fim de contribuir com a qualidade de vida e reinserção social dos indivíduos
do município.
Solicitar providências junto aos órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas,
Ministério Público e demais órgãos que compõe o Sistema de garantia de Direitos, com vistas a mediar o
acesso aos direitos da população.
Assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orientando quanto aos recursos existentes no
Município, encaminhando e fornecendo-lhes suporte e informação.
Criar mecanismos e rotinas de ação que facilitem e possibilitem o acesso dos usuários aos serviços, bem
como a garantia de direitos na esfera da seguridade social.
Atuar no atendimento às vítimas de situações de emergência e calamidade pública, através da articulação
em rede, envolvendo órgãos da defesa civil, serviços públicos municipais, estaduais e federal,
organizações governamentais e redes sociais de apoio, no sentido de contribuir para a minimização de
danos, a proteção social a indivíduos e famílias e a reconstrução das condições de vida familiar e
comunitária.
Contribuir com a formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município, participando
de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou particulares, articulando
informações, juntamente com profissionais de outras áreas, realizando estudos, exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico
científicos.
Possibilitar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário o entendimento global das aplicações e execuções
de programas, projetos e serviços, por meio de elaboração de relatórios e pareceres sociais.
Assessorar, monitorar e avaliar projetos, programas, serviços e benefícios socioassistenciais, bem como
da rede prestadora de serviços, projetos e programas socioassistenciais inscritas, registradas, conveniadas
ou parceiras.
Assessorar tecnicamente as Entidades Sociais, buscando adequar os recursos existentes para um
atendimento mais global às necessidades de seus usuários.
Implementar trabalhos de cunho preventivo e informativo junto à comunidade, capacitando através da
informação e formação, estimulando a população através de atividades socioeducativas, alcançando os
objetivos institucionais no que diz respeito à prevenção e informação.
Contribuir com a efetivação da política de assistência social de forma planejada, visando a eficiência e
eficácia nas ações propostas, por meio da participação da elaboração do plano plurianual - PPA, LDO e
LOA.
Manter o registro dos atendimentos realizados, documentando as ações realizadas, possibilitando o
entendimento e acompanhamento dos casos.
Aprimorar-se constantemente, buscando subsídios para o atendimento ao munícipe, participando de
reuniões, seminários, cursos, treinamentos e/ou outros eventos.
Assegurar o direito de acesso e de permanência na escola;
Garantir condições de pleno desenvolvimento do estudante;
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Atuar em processos de ingresso, regresso, permanência e conclusão dos estudos do estudante;
Ampliar e fortalecer a participação familiar e comunitária em projetos oferecidos pelos sistemas de ensino;
Viabilizar o direito à educação básica do estudante com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, jovens e adultos, pessoas em privação de liberdade,
estudante internado para tratamento de saúde por longo período, em contextos urbanos, rurais,
comunidades tradicionais e indígenas;
Promover a valorização do trabalho de professores e de demais trabalhadores da rede pública de educação
básica;
Propor estratégias de intervenção em dificuldades escolares relacionadas a situações de violência, uso
abusivo de drogas, gravidez na adolescência, vulnerabilidade social;
Acompanhar famílias em situações de ameaça, violações de direitos humanos e sociais;
Articular a rede de serviços para assegurar proteção de mulheres, crianças, adolescentes, idosos, vítimas
de violência doméstica, de intimidação sistemática (bullying);
Oferecer programas de orientação e apoio às famílias mediante articulação das áreas de educação, saúde,
assistência social;
Monitorar o acesso, a permanência e o aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de
transferência de renda;
Incentivar o reconhecimento do território no processo de articulação do estabelecimento de ensino e
demais instituições públicas, privadas, organizações comunitárias locais e movimentos sociais;
Promover ações de combate ao racismo, sexismo, LGBTfobia, discriminação social, cultural e religiosa;
Estimular a organização estudantil em estabelecimentos de ensino e na comunidade por meio de grêmios,
conselhos, comissões, fóruns, grupos de trabalhos, associações, federações e demais formas de
participação social;
Contribuir para fortalecer a gestão democrática das instituições de ensino.
Divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude,
a legislação social em vigor e as políticas públicas, contribuindo para a formação e o exercício da cidadania
do estudante e da comunidade escolar;
Acompanhar o adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas e a respectiva família na
consecução de objetivos educacionais;
Fortalecer a cultura de promoção da saúde física, mental, social, sexual, reprodutiva;
Apoiar o preparo básico para inserção do estudante no mundo do trabalho e na formação profissional
continuada;
Contribuir na formação continuada de profissionais da educação.
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo
Realizar a gestão documental e dar providências, assegurando a classificação e o arquivamento físico e/ou
eletrônico, em conformidade com a legislação vigente, visando garantir o controle e a localização imediata;
Executar controles, digitação, cópias, impressões e digitalização em geral;
Efetuar o cadastramento referente ao alistamento militar, bem como dar providências a todos os processos
correlatos à realização deste serviço;
Processar a emissão e a segunda via de carteira de identidade, bem como dar providências a todos os
processos correlatos à realização deste serviço;
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Protocolar processos e documentos diversos e encaminhar ao setor competente, visando garantir o
controle;
Elaborar ofícios, dar providência às correspondências e demais solicitações, auxiliar na elaboração e
publicação de contratos, aditivos, chamamentos públicos e demais atos administrativos;
Prestar atendimento ao público interno e externo, pessoalmente, por telefone ou por outros meios de
comunicação, atendendo com eficiência, recepcionando, fornecendo e orientando sobre quaisquer
informações solicitadas;
Realizar a pesquisa de preços e orçamentos para aquisição de materiais;
Cadastrar, atualizar e baixar dados de contribuintes em sistemas operacionais, a fim zelar pelo registro das
informações e manutenção da base de dados;
Contribuir com a realização de reuniões, realizando a reserva de salas e elaborando pautas e atas para
fins de registro;
Auxiliar em procedimentos administrativos acerca de consultas de viabilidade;
Auxiliar os contribuintes na emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Nota Fiscal Avulsa;
Auxiliar nos estágios das despesas, acompanhar saldos de empenhos e dotações orçamentárias;
Auxiliar na marcação de exames, consultas e demais procedimentos, inserindo dados em sistemas de
regulação;
Auxiliar os agricultores na entrega de declarações e na emissão de notas fiscais de produtor;
Auxiliar na emissão e impressão de impostos e taxas;
Inserir dados de nota fiscais de produtor em sistemas;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Classificar, organizar e arquivar documentos contábeis, correspondências, relatórios e demais materiais,
em conformidade com os manuais de contabilidade pública e com a legislação vigente, visando garantir o
controle e a localização imediata;
Realizar lançamentos contábeis, balancetes e balanços, movimentação contábil diária, através de boletins
de caixa, prestação de contas e adiantamentos, identificação e lançamento de receitas e despesas de
naturezas diversas, conciliação de contas contábeis, conferência dos registros em relatórios, em
conformidade com os manuais de contabilidade pública e com a legislação vigente;
Atender às necessidades dos serviços contábeis e financeiros, efetuar o processamento da despesa, emitir
empenhos, subempenhos, liquidações, ordens de pagamento, restos a pagar e anulações, registrar
lançamentos de descontos (impostos e consignações), proceder a configuração, ajustes e conferências da
integração da folha de pagamento, encargos e retenção de impostos, gerar guia para recolhimento de INSS
e realizar a conferência, adequação e encerramento do livro eletrônico de ISS;
Garantir que os registros efetuados estejam de acordo com as informações recebidas, conferindo, sempre
que possível, as informações com o que foi lançado no sistema;
Verificar e dar o encaminhamento devido para resolução das pendências financeiras junto a órgãos
estaduais e federais;
Assessorar na tomada de decisão dos superiores hierárquicos e demais servidores, subsidiando dados e
informações, a fim de orientar sobre a matéria técnica contábil, evitando possíveis sanções;
Realizar o acompanhamento da legislação e normas relativas à contabilidade pública e matérias correlatas
e efetuar o registro sistemático;
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Auxiliar em consultas sobre a matéria de natureza técnica, jurídico-contábil, financeira e orçamentária,
viabilizando soluções cabíveis;
Prestar informações, responder dúvidas e questionamentos, subsidiar outras áreas e orientar servidores
em assuntos pertinentes à contabilidade;
Operacionalizar sistemas de auditoria eletrônica do TCE/SC (e-Sfinge), procedendo o envio dos dados
relativas à execução orçamentária e registros contábeis, restringindo inconsistências, conferindo e
validando as informações dentro do prazo;
Preencher e encaminhar anualmente para o setor de recursos humanos a DIRF dos prestadores de
serviços e enviar mensalmente as informações para compor a GFIP – INSS, conforme legislação;
Preencher e encaminhar dentro do prazo a DCTF e dos fundos relacionados e a DIRF dos prestadores de
serviços à RFB;
Operacionalizar sistemas, procedendo, quando necessário, o levantamento das informações;
Auxiliar na prestação de contas dos recursos recebidos, acompanhar os saldos e a efetivação dos
pagamentos, verificando a assinatura, a confirmação e/ou inconsistência e enviar os extratos mensais para
o setor responsável;
Preencher e encaminhar declarações acessórias relacionadas ao setor de recursos humanos;
Realizar procedimentos relacionados às atividades funcionais do servidor, como convocação, conferência
de documentos para admissão, cadastro, escalas de férias, controle e apuração dos registros nos relógios
pontos, impressão de folha ponto, registro de atestados, processamento da folha de pagamento e entrega
do e-Social;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Prestar assistência na administração da rede de computadores e dados, servidores e sistemas
operacionais;
Dar suporte técnico aos usuários acerca da utilização de hardware, software, aplicativos, serviços de
informática e de redes em geral;
Ministrar e contribuir para a realização de treinamentos para orientar sobre os sistemas e recursos aos
usuários, incluindo a preparação de ambiente, equipamento e material didático;
Dar suporte técnico em apresentações, palestras, seminários e outros eventos que necessitem do uso de
equipamentos de informática e audiovisual, operando equipamentos e auxiliando na transmissão e
captação de imagem e som;
Analisar e desenvolver sistemas para segurança de informação, gerar backup de banco de dados e de
arquivos diariamente e/ou sempre que solicitado e administrar cópias de segurança;
Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção das redes
de computadores;
Elaborar descrições técnicas para aquisição de equipamentos de informática;
Instalar e configurar softwares, hardwares e infraestrutura de informática, orientando os usuários nas
especificações e comandos necessários para utilização;
Executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de processamento
dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de computadores;
Organizar, controlar e realizar a manutenção dos recursos e equipamentos de informática e audiovisual,
orientar para correta utilização e zelar pela segurança, limpeza e conservação;
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Acompanhar o funcionamento dos sistemas em processamento, solucionando irregularidades ocorridas
durante a operação e notificando os usuários e equipe sobre quaisquer falhas;
Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha de
dispositivos conectados;
Executar o suporte técnico, garantindo o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição,
configuração e instalação de módulos, partes e componentes;
Auxiliar na organização de arquivos e no envio e recebimento de documentos pertinentes a área de
tecnologia da informação;
Elaborar e desenvolver projetos de implantação de banco de dados e de equipamentos de informática;
Pesquisar e se manter atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas, sugerindo melhorias
de acordo com as necessidades identificadas;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Ministrar aulas de violão, teclado e demais instrumentos musicais para comunidade, principalmente para o
grupo da terceira idade;
Planejar a formulação e aplicação das atividades junto ao gestor imediato;
Orientar e viabilizar o processo de aprendizagem em educação artística;
Realizar todos os registros das atividades desenvolvidas, como frequência e conteúdos ministrados, e
emitir o relatório das atividades aplicadas;
Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas e culturais promovidas pela administração municipal;
Zelar pela limpeza e conservação dos equipamentos sob sua responsabilidade, respondendo pelas
condições de uso, bem como comunicar ao gestor imediato acerca da necessidade de manutenção e/ou
consertos básicos;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Garantir a qualidade da prestação de serviços à comunidade e realizar a aproximação do nível operativo
(local), ao nível central administrativo, utilizando métodos participativos de supervisão, educação
continuada, planejamento e transferência de conhecimentos à população, de modo a fortalecer a unidade
local de saúde e sua equipe promover a cobertura de serviços de saúde em sua área de abrangência.
Realizar práticas assistenciais de acordo com as melhores evidências disponíveis e as normas vigentes;
Realizar atendimento clínico individual (consulta de enfermagem/processo de enfermagem) em todas as
faixas etárias;
Realizar atendimento clínico individual (consulta de enfermagem/processo de enfermagem) em domicílio,
quando necessário;
Atendimento/consulta de enfermagem/processo de enfermagem à demanda espontânea, tanto nas
atividades de escuta qualificada e encaminhamento responsável quanto na oferta clínica própria de seu
núcleo de atuação;
Realizar a classificação de risco e vulnerabilidade quando necessário no âmbito da consulta de
enfermagem;
Realizar diagnóstico de enfermagem, avaliação de resultados e prescrição da assistência de enfermagem,
incluindo solicitação de exames complementares e prescrição de medicações da competência do
enfermeiro de acordo com protocolos e/ou normativas municipais ou validados pelo município;
Realizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos, incluindo testagem rápida, dentre outros;
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Realizar atendimentos coletivo dentro da necessidade e característica local;
Elaborar, executar e avaliar projetos terapêuticos em conjunto com a Equipe de Saúde da Família e
profissionais de apoio à Saúde da Família;
Supervisionar e coordenar equipe de enfermagem, incluindo planejamento, organização, supervisão,
execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem;
Supervisionar os Agentes Comunitários de Saúde, incluindo planejamento, organização, supervisão,
execução e avaliação das ações desenvolvidas pelo Agente Comunitário de Saúde;
Supervisionar imunização (rede de frio, sala de vacina, campanhas de vacina, faltosos, cobertura, entre
outros);
Supervisionar e realizar o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe,
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades, com apoio e orientação do
Distrito Sanitário;
Realizar Controle de Infecção incluindo monitoramento da esterilização e armazenamento de material;
Realizar Vigilância em Saúde (busca ativa, notificação e acompanhamento de agravos de notificação
compulsória e outros de importância local, dentre outros);
Ser corresponsável junto com o Coordenador da Unidade no monitoramento, envio dentro do prazo e
qualidade dos registros dos relatórios pertinentes à enfermagem;
Realizar os encaminhamentos relacionados aos materiais de enfermagem quanto à padronização,
qualidade e queixas técnicas;
Planejar, executar e acompanhar o desenvolvimento de atividades docente assistenciais na unidade e no
território, incluindo preceptoria direta de estudantes de graduação e/ou pós-graduação;
Colaborar com o desenvolvimento das atividades de todos os profissionais de todas as categorias atuando
no serviço;
Zelar pelos equipamentos de sua guarda comunicando a sua chefia imediata a necessidade de consertos
e reparos;
Participar e contribuir com o projeto de planejamento integral dos serviços, a nível local, distrital e central;
Promover a integração multiprofissional horizontal e verticalmente;
Efetuar levantamentos e diagnósticos, junto às equipes locais de saúde, essenciais ao planejamento
estabelecendo objetivos e metas para os serviços de saúde, especialmente para a área de enfermagem;
Promover o fortalecimento e a integração da equipe de saúde da unidade local e da comunidade;
Promover desenvolvimento e educação permanente, capacitação dos profissionais de nível local através
de metodologias ativas, treinamento em serviços e cursos de aperfeiçoamento;
Implementar as ações de saúde pública de acordo com as diretrizes municipais de saúde, em especial
aquelas relacionadas a enfermagem, e participar das atividades intrainstitucionais e interinstitucionais;
Contribuir ativamente para a implementação das atividades de vigilância epidemiológica de doenças
infectocontagiosas e de vigilância epidemiológica;
Emitir parecer técnico, quando solicitado pela responsabilidade técnica e gestão, sobre assuntos
relacionados à área de enfermagem;
Corresponsabilizar pela atenção da população da área de abrangência de sua atuação, favorecendo a
articulação da rede e acompanhando o itinerário do indivíduo no sistema de saúde;
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Acompanhar o seguimento das demandas prioritárias e demandar ou executar sua busca ativa quando
necessário;
Cumprir as normativas e protocolos estabelecidos pela Instituição;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Verificar o cumprimento da legislação tributária, a fim de que os contribuintes cumpram com suas
obrigações fiscais, suprindo o Município dos recursos financeiros necessários à implementação de suas
políticas públicas e sociais;
Emitir autos de infração e notificações sobre essas ações.
Promover a arrecadação municipal, primando pela justiça tributária e pelo combate à sonegação, por meio
da constituição do crédito tributário;
Lavrar notificações fiscais, autos de infrações, autos de apreensões, intimações, termos e demais
documentos indispensáveis a realização das atividades e atribuições da função;
Intimar contribuinte ou responsável para comparecer à repartição fazendária, a fim de que este preste
esclarecimentos ou informações escritas e/ou verbais em processos fiscais que estão em andamento, bem
como nos casos de interesse da fazenda pública;
Solicitar informações que se relacionem aos bens, negócios ou atividades de terceiros, às pessoas e
entidades obrigadas, mencionadas na legislação tributária;
Verificar o cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, com ou sem estabelecimento, inscrito
ou não no cadastro fiscal do município;
Planejar, coordenar e controlar as atividades de fiscalização, realizando pesquisa e investigação das
atividades desenvolvidas no município, com o objetivo definir as ações fiscais a seres desenvolvidas;
Pronunciar-se nos procedimentos referentes aos tributos municipais;
Zelar pela manutenção da base de dados dos contribuintes, verificando a situação cadastral destes e
notificando aqueles que estão com a situação cadastral irregular;
Realizar atividades administrativas e/ou burocráticas relacionadas à sua área de atuação;
Contribuir com o aperfeiçoamento tributário e da legislação vigente, envolvendo atividades de
planejamento, coordenação, controle, supervisão e orientação;
Colaborar com os órgãos responsáveis pela representação judicial, prestando informações nas ações em
que o município seja autor ou réu em matéria tributária;
Praticar ações administrativas visando combater a sonegação e a evasão fiscal;
Participar de programa de pesquisa e treinamento relativo à matéria tributária;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e
outras técnicas próprias;
Encaminhar o paciente ao especialista, orientando-o e fornecendo-lhe indicações, para solicitar parecer
quanto o melhoramento ou possibilidade de reabilitação;
Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica;
Opinar quanto as possibilidades fonatórias e auditivas do aluno;
Participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbio de linguagem em suas formas de
expressão e audição, emitindo parecer de sua especialidade;
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Disponibilizar e discutir informações/conhecimentos a respeito dos aspectos concernentes à
Fonoaudiologia que beneficiem o educador e o aluno;
Prestar assessoria fonoaudiológica e dar suporte à equipe escolar discutindo e elegendo estratégias que
favoreçam o trabalho com alunos que apresentam dificuldades de fala, linguagem oral e escrita, voz e
audição;
Contribuir para a inclusão efetiva dos alunos com necessidades educacionais especiais, de modo especial
promovendo a acessibilidade na comunicação;
Realizar ações promotoras de saúde que resultem no desenvolvimento dos alunos e na saúde da equipe
escolar, no que se refere à linguagem oral, escrita, audição, motricidade orofacial e voz;
Participar de reuniões com a equipe multiprofissional para acompanhamento sistemático e contínuo das
ações desenvolvidas com os educandos, equipes escolares, pais ou responsáveis;
Contribuir para o diagnóstico da situação de saúde auditiva dos ambientes escolares, apontando
necessidades, pedindo avaliações de aferição de ruído e buscando soluções para contribuir com a saúde
auditiva;
Participar de formação continuada e capacitação específica aos professores, buscando disseminar o
conhecimento em assuntos fonoaudiológicos;
Favorecer, junto à equipe pedagógica, encaminhamentos dos alunos para exames específicos e/ou
acompanhamentos terapêuticos que se fizerem necessários aos equipamentos de referência ou unidades
de referência, articulando, dentro do possível, a troca de informações entre os profissionais da saúde e da
educação;
Orientar pais ou responsáveis quanto às necessidades educacionais de seu(s) filho(s), de forma a buscar
parceria no trabalho pedagógico e às intervenções necessárias em outros âmbitos (saúde, assistência
social etc.);
Participar de reuniões pedagógicas, conforme necessidades levantadas pela equipe técnica e/ou escolar;
Participar do processo de elaboração da avaliação dos alunos, discutindo suas necessidades educacionais
especiais, as adaptações realizadas e a serem feitas, objetivando o encaminhamento educacional mais
adequado;
Prestar assessoria fonoaudiológica e dar suporte à equipe escolar discutindo e elegendo estratégias que
favoreçam o trabalho com alunos que apresentam dificuldades de fala, linguagem oral e escrita, voz e
audição;
Realizar procedimentos de fonoaudiologia, prezando pela saúde e qualidade de vida dos usuários,
prestando assistência integral a este e à sua família e/ou cuidador, para recuperação e aperfeiçoamento
dos pacientes no que se refere aos aspectos físico, social e psicológico.
Buscar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala, objetivando a qualidade de vida dos pacientes.
Prestar atendimento a pacientes, familiares e/ou cuidadores para prevenção, habilitação e/ou reabilitação
de pessoas.
Complementar o diagnóstico de pacientes, emitindo pareceres quanto ao aperfeiçoamento ou a
praticabilidade de reabilitação fonoaudióloga.
Promover, aprimorar e prevenir aspectos relacionados à audição, linguagem (oral e escrita), motricidade
oral e voz, favorecendo o processo de ensino aprendizagem dos educandos da rede de ensino do
município.
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Elaborar projetos e desenvolver trabalhos que visem a prevenção, promoção e reabilitação da fala, visando
melhorar e incrementar o atendimento fonoaudiológico.
Participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem e suas
consequências na expressão, promovendo a melhoria e aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais,
subsidiando ações e decisões.
Promover a formação continuada na área de Educação Especial para os profissionais da Educação e
estagiários e auxiliares de turma da rede municipal.
Participar da avaliação da necessidade da contratação de estagiários/auxiliares de turma nas classes que
têm alunos com deficiências, altas habilidades/superdotados e transtorno global do desenvolvimento.
Manter o registro das atividades realizadas, preenchendo os formulários necessários.
Participar do planejamento, coordenação, controle e execução de programas participativos adotados pela
prefeitura, perseguindo os objetivos definidos nos respectivos programas e/ou pelo gestor imediato.
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Observar os animais para identificação de entrada no cio;
Realizar a manipulação de material biológico dos animais;
Dominar a técnica de reprodução;
Realizar a atividade procedendo a todos os protocolos de tratamentos fornecidos antes, durante e depois
da reprodução animal;
Zelar pela limpeza e conservação dos equipamentos sob sua responsabilidade, respondendo pelas
condições de uso, bem como comunicar ao gestor imediato acerca da necessidade de manutenção e/ou
consertos básicos;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Executar a manutenção preventiva de veículos, máquinas pesadas, bombas e aparelhos;
Auxiliar na realização de reparos em todos os veículos oficiais da administração municipal;
Auxiliar na regulação, revisão e execução do conserto em sistemas mecânicos, eletrônicos e
eletromecânicos de veículos em geral, máquinas pesadas, implementos tracionados, bem como
equipamentos estacionários;
Executar montagem e desmontagem de bombas e comandos hidráulicos de máquinas e de veículos
equipados com o referido sistema;
Executar manutenção em conjuntos de transmissão, suspensão, sistema de alimentação, seja mecânico
ou eletrônico, de motores a diesel, álcool, gasolina, flex, elétricos e híbridos;
Substituir peças avariadas de veículos em geral, quando necessário;
Executar ajustes, bem como regulagens e pequenas soldas em estruturas físicas de veículos em geral;
Responder pela limpeza e conservação do equipamento sob sua responsabilidade, zelando pelas boas
condições de uso e realizando serviços de manutenção e consertos básicos necessários;
Regular motores de veículos, máquinas pesadas, bombas e aparelhos;
Executar a lubrificação de peças, ferramentas e partes móveis de motores;
Executar a substituição de pneus avariados e consertar câmaras de pneus avariadas;
Operar bombas de abastecimento de combustível;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 154

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ODONTÓLOGO

−

−

−
−

−

−

−

−
−
−
−
−

−

−

−

−

−
−

−

−

−

−
−

Realizar diagnóstico, prevenção, tratamento e controle dos problemas de saúde bucal;
Coordenar e/ou executar estudos, pesquisas e levantamentos de interesse das anomalias de cavidade oral
e seus elementos, que interferem na saúde da população;
Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando
grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização
contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;
Realizar o cuidado em saúde da população, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio
e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário;
Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as
previstas nas prioridades e protocolos da gestão local;
Realizar ações coletivas e palestras nos espaços comunitários;
Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção
de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações
programáticas e de vigilância à saúde;
Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e
situações de importância local;
Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando
atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo;
Responsabilizar-se pela população, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita
de atenção em outros serviços do sistema de saúde;
Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados
disponíveis;
Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social;
Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica;
Participar das atividades de educação permanente;
Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais;
Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação
em saúde bucal;
Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das
urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;
Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a
indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade;
Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua
responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento;
Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais;
Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe
de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.
Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Saúde Bucal e Agente
Comunitário de Saúde;
Realizar supervisão técnica do Auxiliar de Saúde Bucal;
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Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade da
Saúde da Família;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Promover o acompanhamento e o atendimento psicológico aos munícipes e alunos da rede municipal;
Prestar acompanhamento psicológico aos munícipes e alunos, quando necessário;
Realizar psicodiagnósticos para fins de avaliação das condições pessoais paciente, bem como do aluno e
da instituição de ensino;
Desenvolver programas específicos que atendam às necessidades psicológicas dos munícipes e dos
alunos;
Utilizar métodos e técnicas psicológicas e terapia breve e grupal, com o objetivo de definir o diagnóstico
psicológico;
Orientar psicopedagogicamente os alunos e a instituição de ensino, a fim de solucionar problemas de
ajustamento;
Manter atualizados os prontuários de atendimento e preencher relatórios necessários à comprovação do
atendimento;
Prestar assessoramento na área de sua competência, realizar perícias e emitir pareceres sobre a matéria
de psicologia que envolva o tratamento e o estado psicológico de munícipes e alunos, enquanto no
desempenho das suas funções;
Participar na elaboração e implementação da política de saúde e prevenção de situações de risco,
promovendo o desenvolvimento dos vínculos socioafetivos da comunidade;
Intervir em situações de vulnerabilidades, promovendo e favorecendo o desenvolvimento da autonomia
dos indivíduos, oportunizando o empoderamento da pessoa, dos grupos e das comunidades;
Enfatizar as relações pessoais com os contextos sociais nas quais estão inseridas;
Atentar-se para a prevenção de situações de risco e contribuir para o desenvolvimento de potencialidades
pessoais e coletivas;
Promover e fortalecer vínculos socioafetivos, de forma que as atividades de atendimento gerem
progressivamente independência dos benefícios oferecidos e promovam a autonomia na perspectiva
emancipatória e da cidadania;
Participar da equipe interdisciplinar mantendo um diálogo entre pontos de vista para se construírem
leituras, compreensões e atuações consideradas adequadas, assim como desenvolver abordagem de
questões relativas ao cotidiano, pautadas sobre a realidade dos indivíduos em seu território;
Colaborar na elaboração de serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que garantam a
oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais;
Integrar as equipes de trabalho em igualdade de condições, contribuindo no processo de construção de
uma nova ótica da promoção, desenvolvendo modalidades interventivas coerentes com os objetivos do
trabalho social desenvolvido pela Proteção Social Básica e Proteção Social Especial (média e alta);
Fomentar espaços de interação dialógica que integrem vivências, leitura crítica da realidade e ação criativa
e transformadora, a fim de que as pessoas se reconheçam e se movimentem na condição de coconstrutoras de si e dos seus contextos social, comunitário e familiar; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo gestor imediato;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
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Classificar, organizar e arquivar documentos contábeis, correspondências, relatórios e demais materiais,
em conformidade com os manuais de contabilidade pública e com a legislação vigente, visando garantir o
controle e a localização imediata;
Realizar lançamentos contábeis, balancetes e balanços, movimentação contábil diária, através de boletins
de caixa, prestação de contas e adiantamentos, identificação e lançamento de receitas e despesas de
naturezas diversas, conciliação de contas contábeis, conferência dos registros em relatórios, em
conformidade com os manuais de contabilidade pública e com a legislação vigente;
Atender às necessidades dos serviços contábeis e financeiros, efetuar o processamento da despesa, emitir
empenhos, subempenhos, liquidações, ordens de pagamento, restos a pagar e anulações, registrar
lançamentos de descontos (impostos e consignações), proceder a configuração, ajustes e conferências da
integração da folha de pagamento, encargos e retenção de impostos, gerar guia para recolhimento de INSS
e realizar a conferência, adequação e encerramento do livro eletrônico de ISS;
Garantir que os registros efetuados estejam de acordo com as informações recebidas, conferindo, sempre
que possível, as informações com o que foi lançado no sistema;
Verificar e dar o encaminhamento devido para resolução das pendências financeiras junto a órgãos
estaduais e federais;
Assessorar na tomada de decisão dos superiores hierárquicos e demais servidores, subsidiando dados e
informações, a fim de orientar sobre a matéria técnica contábil, evitando possíveis sanções;
Prestar apoio técnico e elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área,
exigidos pela legislação pertinente;
Realizar o acompanhamento da legislação e normas relativas à contabilidade pública e matérias correlatas
e efetuar o registro sistemático;
Auxiliar em consultas sobre a matéria de natureza técnica, jurídico-contábil, financeira e orçamentária,
viabilizando soluções cabíveis;
Prestar informações, responder dúvidas e questionamentos, subsidiar outras áreas e orientar servidores
em assuntos pertinentes à contabilidade;
Operacionalizar sistemas de auditoria eletrônica do TCE/SC (e-Sfinge), procedendo o envio dos dados
relativas à execução orçamentária e registros contábeis, restringindo inconsistências, conferindo e
validando as informações dentro do prazo;
Preencher e encaminhar anualmente para o setor de recursos humanos a DIRF dos prestadores de
serviços e enviar mensalmente as informações para compor a GFIP – INSS, conforme legislação;
Preencher e encaminhar dentro do prazo a DCTF e dos fundos relacionados e a DIRF dos prestadores de
serviços à RFB;
Operacionalizar sistemas, procedendo, quando necessário, o levantamento das informações;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
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CARGOS

CHEFE DE GABINETE

SÍMBOLO

DAS-1

ATRIBUIÇÕES
Assistir ao Prefeito na organização de atividades de gestão e controle de prioridades do governo,
preparando documentos, relatórios e prestando informações;
Assistir às atividades de planejamento e direção dos trabalhos realizados no Gabinete do Prefeito,
sob a supervisão do Prefeito;
Organizar as reuniões do Prefeito, recebendo as pessoas e zelando pela imagem do governo;
Dar assistência ao Prefeito em suas relações com os órgãos da administração municipal,
instituições públicas (Governo Estadual e Federal, Legislativo, Judiciário), instituições privadas e
comunidade;
Preparar e encaminhar o expediente a ser despachado pelo Prefeito;
Coordenar as atividades de imprensa, relações-públicas e divulgação de diretrizes, planos,
programas e outros assuntos de interesse da Prefeitura;
Controlar/receber/distribuir a correspondência do gabinete;
Supervisionar e organizar os Conselhos Municipais;

ANEXO VI - LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2022

−
−

−
−

−
−

−

−

TABELA I – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Atuar de acordo com princípios éticos, visando à confidencialidade, a qualidade do serviço público e o alcance dos objetivos da Prefeitura;
Potencializar as habilidades profissionais técnicas e específicas, buscando a constante capacitação e formação continuada;
Observar os procedimentos internos e a legislação vigente, visando à adequada e imediata aplicabilidade;
Apresentar-se adequadamente, utilizando vestimenta apropriada ao ambiente e função;
Zelar pela limpeza, conservação e organização da Prefeitura;
Adotar rotinas que propiciem a segurança e o bem-estar dos servidores, visando um ambiente de trabalho harmônico;
Dirigir veículo oficial, atentando-se às regras de trânsito vigentes;
Executar outras tarefas correlatas à descrição acima, conforme a legislação vigente.

ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS CARGOS E FUNÇÕES

ANEXO VI – DESCRITIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DE CONFIANÇA
CARGOS DE EXECUÇÃO FUNCIONAL E PROFISSIONAL DE TODOS OS NÍVEIS E QUALQUER NATUREZA
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Manter o Prefeito informado sobre as atividades e solicitações requeridas e de competência das
Secretarias;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Prestar assessoria jurídica ao Prefeito, Secretarias e demais órgãos da administração pública
municipal;
Promover ações e realizar a defesa, em juízo ou fora dele, de direitos e interesses do município;
Emitir pareceres sobre questões jurídicas;
Elaborar a redação e/ou dar parecer de projetos de lei, justificativas de vetos, decretos,
regulamentos, minutas de contratos, aditivos de contratos, editais de licitação e outros documentos
de natureza jurídica;
Realizar a cobrança da dívida ativa, administrativa e judicialmente, devida por impostos, taxas,
contribuição de melhoria e outras provenientes de créditos administrativos;
Propor medidas jurídicas que visem proteger o patrimônio da administração pública municipal;
Assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos a ações de desapropriação, aquisição e
alienação de imóveis pela Prefeitura, efetuando o devido acompanhamento até o final;
Orientar juridicamente nos inquéritos administrativos, inclusive, sugerindo medidas necessárias à
uniformização da jurisprudência administrativa;
Analisar e dar parecer jurídico sobre processos administrativos dos servidores municipais e sobre
atos das Secretarias Municipais;
Analisar e dar parecer jurídico sobre os atos mais importantes enviados ao Legislativo ou dele
oriundos, principalmente os litigiosos;
Realizar a representação do Prefeito nos atos jurídicos que o requeiram;
Orientar e assessorar na organização de concursos públicos, chamamentos e processos seletivos;
Realizar a criação de normas e procedimentos atinentes às atividades correcionais e de
sindicância, com base na legislação que rege a matéria, bem como os procedimentos para
instauração e formalização do Processo Administrativo Disciplinar;
Fiscalizar e preservar a gestão de dados pessoais, com o objetivo de prevenir a ocorrência de
incidentes de segurança passíveis de causar danos aos titulares em virtude do tratamento de
dados pessoais, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados vigente;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Realizar a gestão administrativa acerca no âmbito do município;
Centralizar o processamento de dados e informações em geral acerca das finanças;
Colaborar com o planejamento estratégico das atividades desenvolvidas pela Prefeitura em
consonância com as atividades prestadas pelas demais secretarias municipais;
Fiscalizar o cumprimento da política de administração aprovada e auxiliar a devida implantação
nas demais secretarias;
Promover o planejamento e a implementação dos programas e ações de modernização
administrativa, especialmente no que se refere às novas diretrizes e políticas governamentais;
Supervisionar os serviços públicos autorizados, permitidos e concedidos;
Ser responsável pela estrutura administrativa do município;
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Proceder à verificação da situação financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no
plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município;
Acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios;
Administrar o fluxo de ingressos tributários e financeiros ao tesouro municipal;
Planejar, avaliar, coordenar, controlar e executar as atividades do sistema financeiro e de
tributação;
Planejar, controlar, coordenar executar e avaliar o sistema de arrecadação de tributos,
compreendendo o controle do fluxo de documentos e informações relativas à arrecadação;
Administrar o cadastro de contribuintes;
Auxiliar a legislatura municipal nas questões tributárias;
Gerenciar a inscrição do contribuinte devedor em Dívida Ativa do município;
Planejar, coordenar e avaliar as atividades do sistema de fiscalização e do sistema financeiro
municipal;
Estabelecer diretrizes para ação fiscalizadora e de controle financeiro em todo o município, a fim
de promover medidas para evitar a evasão de rendas e a fraude fiscal;
Apresentar estimativa de arrecadação financeira para exercício seguinte;
Analisar e fiscalizar o cumprimento da legislação tributária e financeira;
Promover a atualização das tabelas da base de cálculo dos tributos municipais;
Fazer cumprir as obrigações tributárias no âmbito municipal;
Exercer a administração tributária no âmbito municipal.
Administrar o fluxo de ingressos financeiros ao tesouro municipal;
Controlar e gerenciar o cadastro de estabelecimento bancário autorizado a arrecadar receitas;
Auxiliar na elaboração do Plano Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da
Lei Orçamentária Anual – LOA;
Representar e prestar assistência ao Chefe do Poder Executivo nas funções políticas
administrativas e nas funções internas relativas à estrutura administrativa municipal;
Centralizar o processamento de dados e informações em geral do governo e do desenvolvimento
econômico;
Colaborar com o planejamento das atividades da Prefeitura em harmonia com as demais
secretarias municipais;
Acompanhar o atendimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas
Emendas Constitucionais nº 14/1998 e nº 29/2000, respectivamente;
Auxiliar na fiscalização das demais secretarias quanto ao cumprimento do orçamento aprovado;
Promover o planejamento e implementação dos programas e ações de modernização
administrativa, especialmente no que se refere às políticas governamentais;
Acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais no âmbito do
município;
Proceder à verificação da situação financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no
plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município;
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Fiscalizar e preservar a gestão de dados pessoais, com o objetivo de prevenir a ocorrência de
incidentes de segurança passíveis de causar danos aos titulares em virtude do tratamento de
dados pessoais, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados vigente;
Orientar e assessorar na organização de concursos públicos, chamamentos e processos seletivos;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas agrárias junto a órgãos da administração
pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares;
Articular convênios e parceria com entidades públicas e privadas, visando a captação de recursos
e a atração de investimentos para o município, aproveitando as potencialidades locais para
programas e projetos de desenvolvimento econômico, social e ambiental;
Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos no âmbito da área de
agricultura e pecuária com participação do poder público e da sociedade civil;
Encaminhar providências e prestar orientação aos produtores rurais;
Planejar, organizar e administrar benefícios concedidos ao setor agropecuário;
Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade do setor
produtivo municipal para subsidiar ações profissionais;
Prestar assessoria e apoio ao sindicato de produtores rurais;
Coordenar o planejamento, a organização e a administração dos serviços agrários sob
responsabilidade da administração municipal;
Realizar estudos sobre o perfil dos produtores rurais para fins de concessão de benefícios junto a
órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.
Coordenar projetos de crédito rural para atender demanda dos produtores;
Coordenar projetos na área da pecuária;
Gerenciar e organizar as atividades relativas ao meio ambiente, de acordo com a legislação em
vigor;
Promover atividades voltadas à preservação do meio ambiente e que visem as melhorias da
qualidade de vida dos munícipes indistintamente, incentivando as práticas que agreguem hábitos
sustentáveis;
Conhecer, promover e garantir o cumprimento da legislação específica de proteção ao meio
ambiente;
Elaborar e analisar projetos na área de desenvolvimento econômico voltado às áreas de agricultura
e meio ambiente;
Prestar assistência técnica aos agricultores e demais trabalhadores rurais, visando à
sustentabilidade do meio rural e o aumento de renda para os agricultores, bem como a proteção
ao meio ambiente;
Coordenar as ações técnico-administrativas para desenvolvimento rural sustentável do município;
Promover o planejamento e a implementação dos programas e ações de desenvolvimento
econômico, especialmente no que se refere às políticas governamentais voltadas ao meio
ambiente;
Fomentar o empreendedorismo rural;
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Fiscalizar e preservar a gestão de dados pessoais, com o objetivo de prevenir a ocorrência de
incidentes de segurança passíveis de causar danos aos titulares em virtude do tratamento de
dados pessoais, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados vigente;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Orientar a elaboração de projetos pertinentes a obras públicas municipais, visando manter um
padrão estético e paisagístico urbano, bem como a preservação do meio ambiente;
Elaborar os projetos e executar as atividades concernentes à construção e conservação de obras
públicas municipais de interesse da administração pública e/ou da comunidade;
Fiscalizar o cumprimento das normas referentes às construções particulares;
Fiscalizar o cumprimento das normas referentes à ocupação do solo urbano e posturas do
município;
Analisar reivindicações da comunidade relativas às atividades, ações e programas desenvolvidos
pela administração municipal;
Coordenar diretamente o trânsito urbano em observância à legislação pertinente e em colaboração
com órgãos ou entidades de outros entes públicos;
Acompanhar o controle e a avaliação sistemática de desempenho dos planos e programas
específicos da secretaria e os projetos em andamento;
Auxiliar e coordenar diretamente com o Chefe do Poder Executivo e demais secretários nas
propostas de planejamento e execução de obras e serviços urbanos no âmbito do município;
Elaborar estudos e pesquisas para o desenvolvimento e prestação de serviços urbano;
Coordenar e dar encaminhamento a projetos urbanos;
Estabelecer normas e diretrizes para a elaboração, acompanhamento, controle, avaliação e
atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município e de outros planos;
Orientar e supervisionar nas ações de defesa civil Municipal;
Fiscalizar e preservar a gestão de dados pessoais, com o objetivo de prevenir a ocorrência de
incidentes de segurança passíveis de causar danos aos titulares em virtude do tratamento de
dados pessoais, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados vigente;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Promover educação gratuita de qualidade aos munícipes de forma igualitária e indistinta nos
termos da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases e da Lei Municipal de Sistema de
Ensino;
Promover atividades educacionais, culturais e a preservação da memória do município,
incentivando e atuando em eventos festivos e de preservação do patrimônio;
Participar da elaboração do PPA, buscando executar o mesmo de acordo com as metas do Plano
Municipal de Educação;
Criar plano de metas e ações com base no PPA para garantir uma educação de qualidade;
Buscar manter boa infraestrutura das escolas, alimentação escolar, transporte e a relação com a
comunidade, fazendo bom uso dos recursos públicos;
Promover o atendimento ao aluno, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte e alimentação;
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Promover atendimento à educação infantil de qualidade, garantindo os direitos da criança por meio
dos programas do governo federal;
Elaborar o calendário escolar para as unidades educativas que compõem a rede municipal de
ensino;
Coordenar e supervisionar as atividades artísticas e culturais desenvolvidas em órgãos
específicos, bem como as ações realizadas em parceria com Entidades Culturais da Sociedade
Civil Organizada;
Gerir os recursos destinados à Educação e Cultura, de acordo com a legislação pertinente;
Gerir recursos específicos oriundos de outras esferas da federação, na forma de convênios,
programas ou fundos que se destinam à Educação e Cultura;
Fiscalizar o cumprimento das atribuições das demais áreas que compõem a unidade
administrativa;
Coordenar, diretamente com o Chefe do Poder Executivo e demais secretários, a aprovação e
implementação de propostas voltadas para o desenvolvimento da Educação e Cultura, no âmbito
do município;
Mapear e avaliar indicadores de aprendizagem e planejar ações com todo o quadro de educadores
para melhorar o desempenho dos alunos;
Fiscalizar e preservar a gestão de dados pessoais, com o objetivo de prevenir a ocorrência de
incidentes de segurança passíveis de causar danos aos titulares em virtude do tratamento de
dados pessoais, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados vigente;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Gerenciar a elaboração da política de esporte municipal;
Promover e gerenciar o desenvolvimento de competições esportivas no município;
Garantir a inclusão social através do esporte;
Promover a participação, negociação e execução de convênios e acordos entre o município e
Entidades Públicas ou da Sociedade Civil Organizada, objetivando maior participação da
comunidade na área do esporte;
Orientar a execução de programas de difusão do esporte, especialmente voltados à criança e ao
adolescente;
Articular, em conjunto com a Secretaria de Educação e Cultura, na execução de projetos
desportivos voltados à educação;
Fomentar o intercâmbio com entidades esportivas da região, estado e país;
Promover a integração das atividades esportivas, de forma a incentivar o turismo no município;
Gerenciar a elaboração da política de turismo municipal;
Promover o desenvolvimento de projetos junto a órgãos específicos, a fim de captar recursos para
o desenvolvimento econômico, bem como do turismo no âmbito do município;
Incentivar a promoção do turismo em eventos urbanos, rurais e ecológicos, em consonância com
a política de governo adotada;
Revigorar os festejos e eventos turísticos tradicionais no município;
Realizar o apoio logística, a fim de promover turisticamente as micro e pequenas empresas;
Gerenciar a elaboração do calendário turístico da cidade;
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Promover a preservação do patrimônio histórico e turístico do município;
Promover estudos e levantamentos de potencialidades turísticas no município;
Realizar a gestão administrativa quanto ao fomento à indústria e comércio;
Implementar políticas administrativas acerca do empreendedorismo municipal;
Analisar dados e indicadores acerca de programas de fomento ao empreendedorismo no
município;
Fomentar e incentivar à instalação de novos negócios e investimentos que busquem valorizar e
explorar o potencial econômico no município;
Fiscalizar e preservar a gestão de dados pessoais, com o objetivo de prevenir a ocorrência de
incidentes de segurança passíveis de causar danos aos titulares em virtude do tratamento de
dados pessoais, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados vigente;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Planejar, promover e viabilizar a construção e conservação de estradas, vias e logradouros
municipais;
Coordenar e acompanhar as atividades desempenhadas em obras públicas municipais, de
interesse da administração pública e/ou da comunidade;
Executar diretamente as atividades de manutenção dos serviços públicos locais, tais como limpeza
urbana, preservação do cemitério municipal, iluminação pública, saneamento básico,
abastecimento de água, poda de árvores e serviços assemelhados de interesse local;
Realizar, em parceria com os setores e órgãos competentes, o plantio, a conservação e a poda de
árvores em estradas, vias e logradouros públicos;
Fiscalizar e preservar a gestão de dados pessoais, com o objetivo de prevenir a ocorrência de
incidentes de segurança passíveis de causar danos aos titulares em virtude do tratamento de
dados pessoais, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados vigente;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Planejar, coordenar, executar e gerenciar todas as atividades do sistema municipal de saúde,
organizando, orientando e promovendo o desenvolvimento de atenção à saúde municipal;
Supervisionar, coordenar e promover a prestação de assistência médica e odontológica à
população, certificando-se da efetividade dos trabalhos prestados;
Promover as campanhas de vacinação e de esclarecimento público, de acordo com o calendário
vacinal estabelecido pelo Ministério da Saúde, respeitando as faixas etárias e prazos
recomendados, com o objetivo de manter o programa rotineiro de vacinas na Unidade Básica de
Saúde do Programa de Saúde da Família (PSF);
Fiscalizar as inspeções no município, a fim de promover a qualidade dos serviços de vigilância
sanitária, vigilância epidemiológica e controle das zoonoses, dentro e fora das dependências e
sedes dos prédios municipais, bem como em estabelecimentos comerciais diversos;
Supervisionar o trabalho da farmácia, observando a dispensação devida de medicamentos básicos
relacionados na Relação Municipal de Medicamentos – REMUME;
Coordenar as ações e estudos relacionados com a formação de histórico do paciente,
especialmente a implantação do prontuário eletrônico;
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Gerenciar as atividades desenvolvidas pelo PSF, verificando a ocorrência de visitas domiciliares
de forma produtiva, o funcionamento dos grupos de trabalhos de hiperdia, gestantes, idosos,
tabagismo, dentre outros;
Coordenar as atividades de controle epidemiológico, especialmente os programas da dengue e
febre amarela, com as suas respectivas atribuições para controle do vetor, assim como para
eliminar focos existentes, com especial atenção para ações de educação da população;
Promover a manutenção preventiva de equipamentos da área de saúde, assim como a
manutenção de prédios e utensílios;
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto aos órgãos da administração
pública, direta ou indireta, empresas e entidades;
Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de
atuação do serviço social com participação da sociedade civil;
Encaminhar, dar providências e prestar orientação acerca dos serviços de saúde aos indivíduos,
grupos e à população em geral;
Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais na
área de saúde, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
Coordenar, supervisionar e orientar as atividades de assistência social nas áreas técnicas e
operacionais;
Gerenciar o processo de planejamento e a implantação das Políticas de Assistência Social e
Habitação;
Controlar a dispensação de benefícios;
Coordenar atividades socioassistenciais referenciadas ao CRAS;
Elaborar políticas acerca do Estatuto do Idoso, a fim de promover o conhecimento e a educação
dos direitos contidos no instituto;
Promover e difundir conhecimento acerca da Assistência Social, através do desenvolvimento e/ou
participação de capacitações, palestras, eventos e outras atividades;
Planejar atividades voltadas ao direito e bem-estar das pessoas idosas;
Monitorar os serviços e atendimentos socioassistenciais através de indicadores;
Ser responsável pelo registro de informações referentes aos atendimentos realizados pelas
unidades da rede socioassistenciais;
Coordenar, acompanhar e dar suporte na operacionalização dos sistemas de informação da rede
Socioassistencial de Proteção Especial e Básica de média e alta complexidade, com base nas
normativas existentes, bem como avaliar a qualidade dos serviços ofertados;
Coordenar o preenchimento do Censo SUAS anualmente;
Gerir as informações prestadas no CADSUAS, de acordo com as normas estabelecidas,
coordenando a gestão do cadastro de unidades e recursos humanos da rede socioassistencial
pública e privada;
Coordenar, de forma articulada com os serviços socioassistenciais, as atividades de inspeção da
rede socioassistencial pública e privada;
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Fiscalizar e preservar a gestão de dados pessoais, com o objetivo de prevenir a ocorrência de
incidentes de segurança passíveis de causar danos aos titulares em virtude do tratamento de
dados pessoais, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados vigente;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Coordenar e avaliar, no âmbito do poder executivo municipal, o sistema de controle interno;
Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
Orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial
e operacional dos órgãos da administração com vistas a regular e racionalizar a utilização dos
recursos e bens públicos;
Elaborar, apreciar e submeter ao Chefe do Poder Executivo estudos e propostas de diretrizes,
programas e ações que objetivem a racionalização da execução da despesa e o aperfeiçoamento
da gestão orçamentária, financeira, administrativa e patrimonial no âmbito da administração
municipal, com o objetivo de promover ações de implementação para arrecadação das receitas
orçadas;
Fiscalizar, por meio de auditorias periódicas, e outras ações de controle, as contas dos
responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de bens e valores públicos, com acesso a
espaços físicos, arquivos físicos e eletrônicos, livros contábeis, balancetes e demais documentos
que se mostrarem necessários à fiscalização;
Recomendar a adoção de medidas preventivas e corretivas, contra atos que, por ação ou omissão,
derem causa a perda, subtração ou malversação de valores, bens e materiais de propriedade ou
responsabilidade do município e contra atos comissivos e omissivos que atentarem contra a
legalidade, probidade e moralidade públicas;
Alertar a autoridade administrativa competente para que adote as medidas administrativas internas
necessárias ao ressarcimento em casos cientificados de irregularidade que possa resultar prejuízo
ao erário, ou para que instaure a tomada de contas especial, caso não tenha obtido o
ressarcimento com a adoção das medidas administrativas internas;
Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, na execução dos programas de
governo e dos orçamentos do município;
Coordenar, supervisionar e fiscalizar as políticas e normas de transparência aplicáveis ao Poder
Executivo Municipal, viabilizando, junto aos demais setores, as condições necessárias para que
os munícipes sejam permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária,
financeira e patrimonial do município e demais dados determinados pela legislação de regência;
Definir, em integração com os demais órgãos do Poder Executivo, procedimentos de integração e
consolidação de dados e informações relativas às atividades de controle interno e expedir normas
para disciplinar as ações de transparência, auditoria e correição do município;
Fiscalizar e avaliar as atividades de controle das operações de crédito, avais e garantias, bem
como dos direitos e haveres do município;
Editar, aprovar e executar o Plano Anual de Auditoria Interna e o Calendário Municipal de
Obrigações;
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Investigar, com ou sem decretação de sigilo, qualquer ato administrativo posto em suspeição,
mediante representação formal;
Monitorar o cumprimento das recomendações expedidas, quando acolhidas pela autoridade
administrativa competente, bem como o cumprimento das recomendações ou determinações
expedidas pelos órgãos de controle externo;
Elaborar relatórios bimestrais e anuais das atividades do Controle Interno a serem encaminhados
ao Chefe do Poder Executivo e ao Tribunal de Contas do Estado, conforme o caso;
Sugerir e supervisionar a criação de normas e procedimentos atinentes às atividades correcionais
e de sindicância, com base na legislação que rege a matéria, bem como os procedimentos para
instauração e formalização do Processo Administrativo Disciplinar;
Determinar, com ou sem decretação de sigilo, a instauração de procedimentos investigatórios ou
sindicâncias para apurar faltas funcionais referentes a atos de corrupção, malversação de recursos
públicos, danos ao erário e casos de inobservância, desobediência e inadimplemento de
obrigações estatuídas em normas legais ou regulamentares de controle ou estabelecidas por
órgãos de controle, encaminhando os resultados e conclusões, havendo elementos de
materialidade e autoria, ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo, para abertura de processo
administrativo disciplinar e ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis na espécie;
Requisitar e orientar a instauração de investigações ou sindicâncias setoriais para apurar faltas
funcionais não relacionadas no inciso anterior ou que comportem menor gravidade, a fim de
monitorar as atividades;
Apoiar os órgãos de controle externo no exercício de sua missão institucional e levar ao
conhecimento destes, conforme disposição legal, normativa e ou regulamentar, toda e qualquer
irregularidade e ou ilegalidade insanáveis de que tiver ciência no exercício de suas atribuições,
sob pena de responsabilidade solidária;
Requisitar dos órgãos da estrutura administrativa e demais entidades encarregadas da
administração ou gestão de recursos públicos informações, documentos, processos e outros
dados necessários à execução de suas atribuições, vedada a sonegação de acesso, inclusive às
dependências dos referidos órgãos e entidades, ressalvadas as exceções e sigilos legais;
Avaliar e assinar os relatórios de Gestão Fiscal e Resumido da Execução Orçamentária;
Avaliar os gestores da administração no desempenho de suas funções e responsabilidades;
Elaborar e submeter previamente ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal, conforme
necessário, a prorrogação de auditorias internas, inclusive a possibilidade de solicitação de
auditorias externas;
Fiscalizar e preservar a gestão de dados pessoais, com o objetivo de prevenir a ocorrência de
incidentes de segurança passíveis de causar danos aos titulares em virtude do tratamento de
dados pessoais, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados vigente.
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Fiscalizar o cumprimento de normas e diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do
Município e de outros planos;
Fiscalizar o uso do solo urbano;
Fiscalizar as construções e reformas de prédios públicos;
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Fiscalizar os serviços de pavimentação de ruas;
Coordenar e desenvolver a implementação de políticas e programas para o desenvolvimento
urbano;
Desenvolver e assessorar estudos referentes a projetos de programas habitacionais e de
mobilidade urbana;
Gerenciar a elaboração de orçamentos;
Gerenciar a análise dos recursos à disposição e alinhamento com o orçamento para a execução
das obras;
Gerenciar e auxiliar na fiscalização do cumprimento dos contratos e respectivos prazos previstos;
Gerenciar as análises de projetos, processos e consultas de viabilidade;
Zelar pela qualidade dos serviços prestados;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Planejar, controlar, coordenar executar e avaliar o sistema de arrecadação, junto ao gestor
imediato, compreendendo o controle do fluxo de documentos e informações relativas à
arrecadação;
Planejar, avaliar, coordenar, controlar e executar, junto ao gestor imediato, as atividades do
sistema de tributação;
Orientar os contribuintes sobre as obrigações tributárias;
Auxiliar na gestão administrativa no âmbito do município;
Colaborar com o planejamento estratégico das atividades desenvolvidas pela Prefeitura em
consonância com as atividades prestadas pelas demais secretarias municipais;
Prestar assistência ao Chefe do Poder Executivo nas funções políticas administrativas e nas
funções internas relativas à estrutura administrativa municipal;
Colaborar com o planejamento das atividades da Prefeitura em harmonia com as demais
secretarias municipais;
Auxiliar na organização de concursos públicos e processos seletivos;
Publicar extratos de contratos, convênios, resultados de licitação, dispensa e inexigibilidades;
Auxiliar nas licitações, zelando pela economicidade das compras da administração pública
municipal, em observância à legislação vigente;
Auxiliar em todas as fases de procedimentos licitatórios;
Receber e encaminhar os processos que tramitam pela secretaria;
Supervisionar a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do
trabalho;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Auxiliar na elaboração de projetos de crédito rural para atender a demanda dos produtores;
Encaminhar e elaborar projetos relacionados ao meio ambiente, visando à preservação, melhoria
e recuperação da qualidade ambiental, de acordo com a Política Nacional do Meio ambiente;
Promover e realizar cursos, palestras e seminários no meio rural, a fim de difundir as políticas
voltados à preservação do meio ambiente;
Coordenar projetos na área de agricultura e pecuária;
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DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Supervisionar e elaborar projetos junto ao gestor imediato e subordinados;
Coordenar e acompanhar as atividades técnicas agrícolas, a fim oferecer aos produtores rurais
auxílio técnico para o melhor desenvolvimento da produção;
Elaborar, implementar e direcionar programas e ações voltados para as atividades agrícolas e
pecuárias dentro do município;
Coordenar os Programas de Aquisição de Alimentos (PAA), com a finalidade promover o acesso
à alimentação e incentivar a agricultura familiar;
Coordenar programas municipais de desenvolvimento rural;
Coordenar e organizar a realização de cursos profissionalizantes para o fomento à agricultura e
pecuária;
Realizar a gestão de horas-máquinas e equipamentos, quando da execução de trabalhos dentro
da propriedade;
Receber e encaminhar os processos que tramitam pela secretaria;
Organizar e acompanhar os processos licitatórios da unidade administrativa;
Supervisionar a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do
trabalho;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Elaborar e atualizar diagnósticos socioassistenciais, através do levantamento de indicadores;
Preencher o Censo SUAS anualmente;
Realizar a gestão do cadastro de unidades e recursos humanos da rede socioassistencial pública
e privada no CADSUAS;
Participar do processo de planejamento e na implantação das Políticas de Assistência Social e
Habitação;
Receber e encaminhar os processos que tramitam pela unidade administrativa acerca da
Assistência Social;
Promover e difundir conhecimento acerca da Assistência Social, através do desenvolvimento e/ou
participação de capacitações, palestras, eventos e outras atividades;
Realizar continuamente o levantamento de informações sobre serviços ofertados à população,
buscando informações sobre qualidade e demandas existentes;
Organizar e acompanhar os processos licitatórios da unidade administrativa;
Supervisionar a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do
trabalho;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Coordenar e implementar ações relativas à imprensa e comunicação municipal;
Acompanhar e assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à política de comunicação;
Dirigir, planejar e organizar as entrevistas, notícias e quaisquer atividades relacionadas à
divulgação e comunicação no âmbito municipal;
Zelar pela transparência e imparcialidade nas informações;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
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DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO
URBANO

DIRETOR DE CULTURA

DIRETOR DE CONVÊNIOS
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Ser responsável pela celebração de contratos, convênios, termos de parcerias e outros
instrumentos correlatos, concernentes às atividades típicas e atípicas da administração pública;
Gerenciar a elaboração das propostas dos convênios;
Supervisionar todas as etapas de prestação de contas e executar a liberação das parcelas
autorizadas;
Autorizar a aplicação e destinação dos recursos municipais;
Promover todos os atos inerentes à atividade de supervisão, controle e aplicação de recursos
oriundos de convênios;
Coordenar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios;
Ser responsável pela prestação de contas anual do município, superveniente aos convênios
recebidos, em observância aos princípios da administração pública e à legislação vigente;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Gerenciar a elaboração da política de cultura municipal, sob a supervisão do gestor imediato;
Auxiliar na elaboração do calendário cultural no município, a fim de difundir e promover a
preservação do patrimônio cultural;
Desenvolver ações que valorizem a cultura municipal, em consonância com a política de governo
estabelecida, através do oferecimento de espetáculos artístico-culturais aos munícipes;
Formular políticas públicas para o desenvolvimento cultural do município;
Realizar o levantamento da necessidade de projetos, bem como a viabilidade financeira para
implantação;
Receber e encaminhar os processos que tramitam pela secretaria;
Organizar e acompanhar os processos licitatórios da unidade administrativa;
Supervisionar a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do
trabalho;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Auxiliar e desenvolver a implementação de políticas e programas para o desenvolvimento urbano,
junto ao gestor imediato;
Elaborar estudos e pesquisas para o desenvolvimento urbano;
Desenvolver e assessorar estudos referentes aos programas habitacionais e de mobilidade
urbana;
Auxiliar no planejamento e elaboração de planilha de execução de obras municipais;
Elaborar ou encaminhar serviços de diagnóstico, estudos ou pesquisas de natureza social,
econômica ou urbanística, ou em outros campos, bem como o levantamento e atualização de
dados estatísticos e informações básicas que se façam necessários ao processo de planejamento
do município;
Auxiliar na elaboração, acompanhamento, controle, avaliação e atualização do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano do Município e de outros planos;
Elaborar programas e projetos que visem ordenar a ocupação, o uso ou a regularização de posse
do solo urbano;

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 170

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DIRETOR DE ESPORTE

DIRETOR DE EDUCAÇÃO
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Proceder à orientação normativa e ao controle do processo de planejamento em nível municipal,
incluindo instruções para elaboração de planos, programas e projetos;
Auxiliar na análise de projetos, processos e consultas de viabilidade;
Receber e encaminhar os processos que tramitam pela secretaria;
Organizar e acompanhar os processos licitatórios da unidade administrativa;
Supervisionar a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do
trabalho;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Oportunizar e propor ao grupo de trabalho a busca de soluções satisfatórias para dificuldades e/ou
problemas que se apresentem nas áreas administrativa e pedagógica;
Fazer cumprir as políticas nacional e estadual de educação, aplicando medidas técnicas e
pedagógicas às situações que forem necessárias;
Acompanhar a execução do Plano Municipal de Educação, bem como promover os ajustamentos
que se façam necessários;
Estabelecer e orientar a execução de programas analíticos, instruções metodológicas, critérios de
medida de aprendizagem relacionados às medidas pedagógicas administrativas da rede municipal
de ensino;
Coordenar programas de aperfeiçoamento dos professores através de eventos, palestras,
simpósios, seminários, cursos, dentre outros;
Assessorar o gestor imediato na formulação, programação e implantação da política educacional
do município;
Assessorar o gestor imediato na articulação com as autoridades do Sistema Estadual e Federal
de Ensino, Universidades e Organizações da sociedade civil organizada, a fim de obter recursos
e parcerias para o desenvolvimento de programas educacionais, culturais e esportivos da unidade
administrativa;
Coordenar as ações técnico-pedagógicas e administrativas, em parceria com as demais
secretarias e entidades educacionais e culturais do município;
Estabelecer diretrizes para conservação dos gêneros alimentícios, das instalações e dos
equipamentos utilizados na confecção da alimentação escolar;
Acompanhar e implementar ações junto aos Conselhos Escolares, APPs e demais Entidades da
Sociedade Civil Organizada com atuação dentro das escolas;
Organizar e acompanhar os processos licitatórios da unidade administrativa;
Planejar, orientar, executar, acompanhar e controlar ações ligadas ao transporte escolar;
Receber e encaminhar os processos que tramitam pela secretaria;
Supervisionar a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do
trabalho;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Auxiliar o planejamento e a elaboração da política de esporte municipal, junto ao gestor imediato;
Auxiliar na elaboração do calendário esportivo e promover o incentivo ao esporte;
Desenvolver competições esportivas no município;
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DIRETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E TURISMO

DIRETOR DE GESTÃO DE SAÚDE
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Incentivar o desenvolvimento e revelação de talentos esportivos no município;
Promover a inclusão social através do esporte, desenvolvendo programas e ações para difusão
do esporte;
Executar e coordenar projetos desportivos voltados à educação;
Elaborar estudos e projetos de ocupação de espaços públicos para a prática desportiva,
estabelecendo parcerias;
Realizar o levantamento da necessidade de projetos, bem como a viabilidade financeira para
implantação;
Receber e encaminhar os processos que tramitam pela secretaria;
Organizar e acompanhar os processos licitatórios da unidade administrativa;
Supervisionar a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do
trabalho;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Supervisionar todo o trabalho administrativo executado pelos servidores dos diversos
departamentos e setores de saúde;
Estabelecer mecanismos de controle e efetividade acerca das solicitações de despesa, liberação
de vale transporte, assiduidade e eficiência dos servidores, notas de empenho, correspondência
oficial dentre outros;
Coordenar a elaboração e posterior execução do orçamento da Secretaria;
Coordenar o trabalho de eficiência dos serviços burocráticos junto aos servidores, para a melhoria
contínua da prestação de serviços à comunidade;
Orientar a realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros aspectos
dos serviços públicos de saúde;
Receber e encaminhar os processos que tramitam pela secretaria;
Organizar e acompanhar os processos licitatórios da unidade administrativa;
Supervisionar a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do
trabalho;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Gerenciar a elaboração da política de turismo municipal, sob a supervisão do Secretário Municipal;
Desenvolver e implementar projetos junto a órgãos específicos, a fim de captar recursos para a
promoção do turismo no Município;
Incentivar o turismo em eventos urbanos, rurais e ecológicos, em consonância com a política de
governo adotada;
Promover a participação e a divulgação dos festejos e eventos tradicionais no município;
Promover turisticamente as micro e pequenas empresas, através de apoio logístico;
Auxiliar na elaboração do calendário turístico da cidade;
Promover a preservação do patrimônio cultural, histórico e turístico do município;
Promover estudos, levantamentos de potencialidades turísticas no município;
Receber e encaminhar os processos que tramitam pela secretaria;
Organizar e acompanhar os processos licitatórios da unidade administrativa;
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DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA
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Fomentar e incentivar à instalação de novos negócios e investimentos que busquem valorizar e
explorar o potencial econômico no município;
Auxiliar na análise de dados e indicadores acerca de programas de fomento ao empreendedorismo
no município;
Auxiliar na gestão administrativa quanto ao fomento à indústria e comércio;
Realizar o apoio logística, a fim de promover turisticamente as micro e pequenas empresas;
Supervisionar a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do
trabalho;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Desenvolver planos estratégicos para implementação de políticas de infraestrutura nas áreas de
saneamento básico, drenagem e obras públicas, junto ao gestor imediato;
Estabelecer prioridades e definir mecanismos de implantação, acompanhamento e avaliação das
políticas desenvolvidas;
Coordenar as atividades e articular com as demais secretarias, órgãos e entidades municipais,
visando o bom funcionamento e execução;
Acompanhar e fiscalizar obras e serviços de engenharia de interesse da administração municipal;
Coordenar as ações técnico-administrativas estabelecidas;
Planejar, elaborar e supervisionar os serviços de todos os departamentos e setores vinculados à
Secretaria Municipal de Infraestrutura;
Receber e encaminhar os processos que tramitam pela secretaria;
Organizar e acompanhar os processos licitatórios da unidade administrativa;
Supervisionar a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do
trabalho;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Coordenar e fiscalizar o desenvolvimento dos serviços médicos e de saúde em todas as Unidades
Básicas de Saúde (UBS’s);
Fixar as políticas relativas à saúde, estabelecidas pela Secretaria competente;
Coordenar a equipe da pasta, conjuntamente com o Secretário Municipal;
Substituir o Secretário Municipal de Saúde, quando necessário;
Assessorar o Secretário Municipal de Saúde, executando atividades de organização e controle de
políticas públicas voltadas à Secretaria Municipal de Saúde, preparando documentos, relatórios e
prestando informações e dados necessários ao desempenho da administração pública;
Assistir às atividades de planejamento e direção de recursos e meios, a partir de decisões
emanadas por seus superiores hierárquicos;
Preparar relatórios e análises para avaliação de performances de assuntos referentes à pasta, em
consonância com a política de gestão de governo adotada.
Manter contato direto com as assessorias para a implementação e implantação de programas e
serviços de atenção à saúde;
Planejar ações de saúde a serem desenvolvidas pela rede básica;
Gerenciar o funcionamento das UBSs, de forma a garantir a qualidade na prestação de serviços
de saúde pública;
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DAS-4

GERENTE DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE

OUVIDOR

−
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Identificar necessidades na rede básica e encaminhar sugestões e/ou propostas para solução dos
problemas de forma técnica;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Receber e dar tratamento, nos termos de regulamento às manifestações de usuários de serviços
públicos, aos relatos de informações e às petições destinadas ao exercício dos direitos do titular
de dados pessoais perante o Poder Público, de acordo com a legislação vigente;
Adotar as medidas necessárias ao cumprimento dos prazos legais e da qualidade das respostas
às manifestações de usuários de serviços públicos recebidas;
Formular, executar e avaliar ações e projetos relacionados às atividades de ouvidoria da respectiva
área de atuação;
Coletar, ativa ou passivamente, dados acerca da qualidade e da satisfação dos usuários com a
prestação de serviços públicos prestados pelo ente, órgão ou entidade municipais;
Analisar dados recebidos ou coletados a fim de produzir informações com vistas ao aprimoramento
da prestação dos serviços e à correção de falhas;
Zelar pela adequação, atualidade e qualidade das informações constantes na Carta de Serviços
municipais;
Adotar meios de solução pacífica de conflitos entre usuários dos serviços públicos e a ente, órgão
ou entidade municipais, bem como entre agentes públicos, no âmbito interno, com a finalidade de
qualificar o diálogo entre as partes e tornar mais efetiva a resolução do conflito, quando cabível;
Realizar a articulação com instâncias e mecanismos de participação social;
Realizar a articulação, no que se refere às competências de sua unidade, com os demais órgãos
e entidades encarregados de promover a defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos;
Exercer a supervisão técnica de outros canais de relacionamento com os usuários de serviços
públicos municipais;
Produzir anualmente o relatório de gestão;
Elaborar o planejamento das ações da Ouvidoria por meio de plano de trabalho anual, a ser
aprovado pelo gestor imediato, órgão ou entidade municipal, e encaminhado ao Conselho de
Usuários para ciência e acompanhamento das ações;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Executar projetos de crédito rural para atender demanda dos produtores;
Encaminhar e elaborar projetos na área ambiental, a fim de promover a preservação do meio
ambiente;
Realizar vistoria técnica nas propriedades rurais;
Apoiar as atividades de fomento ao setor;
Buscar novas tecnologias nas áreas de agricultura e pecuária, que venham em benefício dos
agricultores;
Orientar e acompanhar produtores no campo junto à equipe técnica;
Gerenciar e organizar as atividades relativas ao Meio Ambiente, de acordo com a legislação
vigente;
Promover e realizar cursos, palestras, seminários no meio rural para incentivar a agricultura local;
Orientar e elaborar projetos na área de agricultura e pecuária;
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GERENTE DE FINANÇAS E
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GERENTE DE DEFESA CIVIL E
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GERENTE DE COMPRAS
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Supervisionar e elaborar projetos junto ao gestor imediato;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Auxiliar na realização de orçamentos prévios e descrição dos bens, serviços e materiais a serem
adquiridos através de procedimento legal de compra;
Recepcionar e conferir os bens e materiais adquiridos, bem como os serviços contratados;
Realizar processos de compra com dispensa e inexigibilidade de licitação, de acordo com a
legislação vigente;
Encaminhar à contabilidade notas fiscais, solicitação de empenho e demais documentos
necessários a contabilização e pagamento;
Organizar e controlar o almoxarifado;
Guardar e distribuir os bens e materiais adquiridos;
Acompanhar o consumo, a qualidade e a adequação dos bens, serviços e materiais adquiridos;
Elaborar e executar sistema de controle para gerenciamento do consumo de bens, materiais e
serviços utilizados;
Acompanhar todo o processo licitatório, desde a compra até a análise de amostras e distribuição
de alimentos, bem como fazer a gestão de todos os contratos;
Gerenciar o preenchimento de requisições de compra e proceder o encaminhamento à unidade
administrativa responsável para realização de empenho;
Fiscalizar e orientar no controle de estoque dos depósitos;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Coordenar e executar as ações de defesa civil municipal;
Priorizar o apoio às ações preventivas e às ações relacionadas à minimização de desastres;
Manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à defesa civil municipal;
Providenciar documentos e meios para a recuperação rápida e mais segura das estruturas
afetadas pelos desastres;
Identificar riscos existentes e mapear quais as comunidades vulneráveis;
Facilitar a obtenção de auxílios materiais e financeiros disponíveis que possam ser direcionados
para o município;
Gerenciar a coleta, a distribuição e o controle dos suprimentos necessários ao abastecimento de
população atingida, em situação de desastres;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Administrar o fluxo de ingressos tributários e financeiros ao tesouro municipal;
Planejar, avaliar, coordenar, controlar e executar as atividades do sistema financeiro e de
tributação;
Planejar, controlar, coordenar executar e avaliar o sistema de arrecadação de tributos,
compreendendo o controle do fluxo de documentos e informações relativas à arrecadação;
Administrar o cadastro de contribuintes;
Auxiliar a legislatura municipal nas questões tributárias;
Gerir a inscrição do contribuinte devedor em Dívida Ativa do município;
Planejar, coordenar e avaliar as atividades do sistema de fiscalização;
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GERENTE DE INFRAESTRUTURA

GERENTE DE FROTAS
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Promover medidas para evitar a evasão de rendas e a fraude fiscal;
Estabelecer diretrizes para ação fiscalizadora em todo o município;
Analisar e fiscalizar o cumprimento da legislação tributária;
Administrar o cadastro de estabelecimento bancário autorizado a arrecadar receitas;
Promover a atualização das tabelas da base de cálculo dos tributos municipais;
Fazer cumprir as obrigações tributárias no âmbito municipal;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Planejar, orientar, executar, acompanhar e controlar os procedimentos administrativos de frotas;
Realizar periodicamente a fiscalização das rotas escolares;
Oferecer um transporte seguro e humanizado;
Realizar reuniões periódicas com motorista e monitores, a fim de propagar diretrizes estabelecidas;
Fiscalizar a documentação dos motoristas conforme Código de Trânsito vigente;
Gerenciar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos;
Controlar e fiscalizar toda frota de veículos, através da análise de documentação, licenciamento,
seguro obrigatório, seguro total padronizado, equipamentos obrigatórios;
Monitorar e conscientizar motoristas sobre multas e disciplina no exercício de suas atividades;
Negociar diretamente com fornecedores de suprimentos;
Gerar relatórios de custos e de produtividade;
Realizar o controle da frota para apontamento da necessidade de ampliação, redução ou
substituição da frota;
Guardar e conservar a frota de veículos do município;
Acompanhar eventuais acidentes que envolvam viaturas do município e encaminhar para
procedimentos administrativos;
Controlar o consumo de combustível de cada veículo oficial;
Controlar o fluxo da frota, sobretudo quanto à rota, o horário de saída e chegada, motorista,
destinação e serviço realizado;
Realizar o levantamento de necessidade de formação continuada para motoristas e monitores
lotados na unidade administrativa.
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Coordenar a realização de manutenção e conservação das estradas vicinais;
Zelar pela conservação a manutenção das máquinas e equipamentos;
Realizar o controle das horas-máquinas e horas-caminhão;
Vistoriar as atividades realizadas com as máquinas e equipamentos nas estradas vicinais;
Emitir relatório das atividades desenvolvidas e submeter ao gestor imediato
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Auxiliar nos procedimentos licitatórios, zelando pela economicidade das compras da administração
pública municipal, em observância à legislação vigente;
Auxiliar no cadastro de fornecedores;
Adquirir materiais ou serviços, nos termos da legislação vigente;
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GERENTE DE ZELADORIA URBANA

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
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−
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−
−
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Proceder às pesquisas de preços para a instauração de processos licitatórios, visando o preço
mais vantajoso para a administração municipal;
Elaborar e gerenciar contratos administrativos e convênios;
Publicar extratos de contratos, convênios, resultados de licitação, dispensa e inexigibilidades;
Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo na revisão e
implantação de normas e procedimentos relativos às atividades de compras e aquisições da
administração pública municipal;
Programar, executar, supervisionar, controlar e coordenar os procedimentos de compras, de
acordo com as normas e diretrizes estabelecidas pela administração pública municipal;
Prestar suporte técnico e assessorar a equipe de apoio às licitações;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Planejar, implementar e promover programas e ações de modernização administrativa,
especialmente no que se refere a patrimônio pessoal e de recursos humanos;
Administrar o patrimônio e a folha de pagamento de todos os servidores;
Organizar concursos públicos e processos seletivos junto ao gestor imediato;
Gerenciar, controlar, planejar e organizar atividades de recursos humanos junto ao gestor imediato;
Promover treinamento de desenvolvimento constante dos servidores e demais colaboradores;
Gerir recursos humanos e materiais da unidade administrativa;
Acompanhar programas, projetos e ações governamentais específicos da área de gestão de
recursos humanos, definindo objetivos sistêmicos de forma articulada para o município;
Supervisionar a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do
trabalho;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Coordenar os serviços de manutenção, limpeza e coleta de lixo, entulho e outros resíduos na área
externa das dependências e sedes dos prédios municipais, incluindo vias urbanas e rurais, praças,
obras municipais e outros logradouros;
Supervisionar a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança do
trabalho;
Responder pela limpeza e conservação dos equipamentos sob sua responsabilidade, zelando
pelas boas condições de uso;
Coordenar a manutenção da sinalização de ruas e avenidas, através da disponibilização de placas
e pintura de meios-fios;
Coordenar a demanda acerca da prioridade dos serviços, bem como designar a equipe de
servidores para realização;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.
Prestar assistência no desempenho de atividades administrativas executivas vinculadas ao
Gabinete do Chefe do Poder Executivo;
Auxiliar, acompanhar e analisar a elaboração de decisões administrativas, notificações,
publicações no Diário Oficial dos Municípios e de outros atos administrativos;
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FG-1

SÍMBOLO

COORDENADOR CLÍNICO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

FUNÇÕES

Receber e dar providências às solicitações e documentações, coordenando a distribuição dos
respectivos expedientes aos setores responsáveis, controlando os prazos de execução e
encaminhando aos interessados;
Gerenciar agenda e reuniões e dar as respectivas providências;
Coordenar e acompanhar as demandas encaminhadas pelos órgãos e entidades e dar as
respectivas providências;
Assessorar na formulação, gestão de documentos e comunicados oficiais e gerais de interesse e
competência da administração municipal;
Assessorar na comunicação entre o gabinete e demais unidades administrativas;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes ao cargo.

−
−

−

−
−
−

−
−

−
−

−

−
−
−

Participar efetivamente de todos as fases e procedimentos licitatórios;
Receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações;
Responsável por tomar decisões e acompanhar o trâmite da licitação, a fim de dar impulso ao
procedimento licitatório;
Executar quaisquer outras atividades necessárias para dar prosseguimento e para o bom
andamento do certame até a homologação;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes à função.
Chefiar, coordenar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos médicos em todas as Unidades
Básicas de Saúde;
Elaborar, juntamente com os Médicos Chefes das UBS’s, a respectiva escala de serviço;
Supervisionar e cobrar dos Encarregados de cada UBS o bom desempenho dos serviços de
saúde prestados;
Verificar a propriedade e a adequação da distribuição e utilização das AIH’s;
Acompanhar e controlar o Sistema de referência e contrarreferência pactuados;
Determinar o bloqueio de AIH’s, antes da entrada no Sistema, observando critérios adotados
pela União, Estado e Município;
Autorizar a emissão de AIH’s aos locais credenciados, mediante avaliação do paciente, ou caso
este já esteja internado, verificação “in loco”;
Avaliar e autorizar os procedimentos ambulatoriais referenciados aos Sistemas de Saúde;
Planejar e realizar auditoria analítica, a partir de relatórios gerados pelo SAI e SIH, fornecidos
pelo DATASUS, compreendendo todos os serviços produzidos por prestador e comparando-os
com parâmetros pré-estabelecidos;

ATRIBUIÇÕES

TABELA II – FUNÇÕES GRATIFICADAS DE CONFIANÇA

−
−

−

−
−

−
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COORDENADOR DE ENFERMAGEM
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−
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−

−

−

−

Realizar auditoria operacional, através do desenvolvimento de atividades no local onde os
serviços são prestados;
Definir instrumentos para realização das atividades, consolidar as informações necessárias,
analisar os resultados obtidos, em decorrência de suas ações, propor medidas corretivas e
interagir com outras áreas da administração, visando ao pleno exercício pelo gestor, de suas
atribuições de acordo com a legislação que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no
âmbito do SUS;
Controlar os serviços executados pela rede pública, acompanhando e avaliando seu
desempenho quanto à produtividade versus recursos e quanto à qualidade do atendimento,
visando verificar sua eficiência, eficácia e efetividade;
Controlar os serviços executados pela rede privada e demais serviços de terceiros,
acompanhando, avaliando o cumprimento do quantitativo de atendimentos que foram acordados
entre as partes.
Desempenhar outras atividades típicas inerentes à função.
Cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais da profissão de Enfermagem;
Manter informações necessárias e atualizadas de todos os profissionais de Enfermagem que
atuam na empresa/instituição, com os seguintes dados: nome, sexo, data do nascimento,
categoria profissional, número do RG e CPF, número de inscrição no Conselho Regional de
Enfermagem, endereço completo, contatos telefônicos e endereço eletrônico, assim como das
alterações como: mudança de nome, admissões, demissões, férias e licenças, devendo fornecêla semestralmente, e sempre quando lhe for solicitado, pelo Conselho Regional de Enfermagem;
Realizar o dimensionamento de pessoal de Enfermagem, conforme o disposto na Resolução
vigente do Conselho Federal de Enfermagem informando, de ofício, ao representante legal da
empresa/instituição/ensino e ao Conselho Regional de Enfermagem;
Informar, de ofício, ao gestor imediato e ao Conselho Regional de Enfermagem situações de
infração à legislação da Enfermagem;
Intermediar, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, a implantação e
Funcionamento de Comissão de Ética de Enfermagem;
Colaborar com todas as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, bem
como atender a todas as solicitações ou convocações que lhes forem demandadas pela
Autarquia;
Manter a CRT em local visível ao público, observando o prazo de validade;
Organizar o Serviço de Enfermagem utilizando-se de instrumentos administrativos como
regimento interno, normas e rotinas, protocolos, procedimentos operacionais padrão e outros;
Elaborar, implantar e/ou implementar, e atualizar regimento interno, manuais de normas e
rotinas, procedimentos, protocolos, e demais instrumentos administrativos de Enfermagem;
Instituir e programar o funcionamento da Comissão de Ética de Enfermagem, quando couber,
de acordo com as normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;
Colaborar com as atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Comissão
de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), Serviço de Educação Continuada e demais
comissões instituídas na empresa/instituição;
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Zelar pelo cumprimento das atividades privativas da Enfermagem;
Promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de Enfermagem segura para a
sociedade e profissionais de Enfermagem, em seus aspectos técnicos e éticos;
Responsabilizar-se pela implantação/implementação da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), conforme legislação vigente;
Observar as normas da NR – 32, com a finalidade de minimizar os riscos à saúde da equipe de
Enfermagem;
Assegurar que a prestação da assistência de enfermagem a pacientes graves seja realizada
somente pelo Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, conforme Lei nº 7.498/86 e o Decreto nº
94.406/87;
Garantir que o registro das ações de Enfermagem seja realizado conforme normas vigentes;
Garantir que o estágio curricular obrigatório e o não obrigatório sejam realizados, somente, sob
supervisão do professor orientador da instituição de ensino e enfermeiro da instituição cedente
do campo de estágio, respectivamente, e em conformidade a legislação vigente;
Participar do processo de seleção de pessoal, seja em instituição pública, privada ou filantrópica,
observando o disposto na Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87, e as normas regimentais da
instituição;
Comunicar ao Coren quando impedido de cumprir o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, a legislação do Exercício Profissional, atos normativos do Sistema
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, comprovando documentalmente ou na forma
testemunhal, elementos que indiquem as causas e/ou os responsáveis pelo impedimento;
Promover, estimular ou proporcionar, direta ou indiretamente, o aprimoramento, harmonizando
e aperfeiçoando o conhecimento técnico, a comunicação e as relações humanas, bem como a
avaliação periódica da equipe de Enfermagem;
Caracterizar o Serviço de Enfermagem por meio de Diagnóstico Situacional e consequente
Plano de Trabalho que deverão ser apresentados à empresa/instituição e encaminhados ao
Conselho Regional de Enfermagem no prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua efetivação
como Responsável Técnico e posteriormente a cada renovação da CRT;
Participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde da
empresa/instituição/ensino em que ocorrer a participação de profissionais de Enfermagem.
Desempenhar outras atividades típicas inerentes à função.
Acompanhar e dar providências aos prazos legais, os recolhimentos devidos, a prestação de
contas e a selagem e autenticação mecânica;
Realizar o pagamento de indenizações, restituição de impostos, taxas e multas;
Realizar o pagamento aos fornecedores e outras despesas;
Conferir a previsão de fluxo de caixa, controlar a movimentação e os saldos das contas
bancárias, conferir e imprimir os extratos, verificar créditos e débitos e aplicar o dinheiro
disponível, de modo a garantir maior rentabilidade;
Controlar a emissão e elaboração do diário de tesouraria, os balancetes e demonstrativos,
relacionando receitas, despesas, créditos e débitos em contas bancárias;
Endossar e manter sob sua guarda em cofre forte os talões de cheques e outros documentos;
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MEMBRO DE COMISSÃO
PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E
PROCESSO DISCIPLINAR

EQUIPE DE APOIO ÀS LICITAÇÕES
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Gerenciar a organização, classificação, encaminhamento e recebimento dos malotes bancários,
bem como os respectivos documentos relacionados à movimentação de pagamentos diária;
Dar pareceres e encaminhar processos relativos à competência da tesouraria;
Prestar informações acerca dos pagamentos e datas correspondentes, objetivando orientar
interna e externamente as rotinas de trabalho;
Auxiliar na prestação de contas;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes à função.
Realizar o cadastramento de licitantes;
Auxiliar na elaboração de editais, viabilizando o andamento dos procedimentos licitatórios de
compras e contratações;
Acompanhar e participar efetivamente de todos as fases e procedimentos licitatórios;
Auxiliar na organização dos documentos referente aos procedimentos licitatórios;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes à função.
Acompanhar e participar efetivamente de todas as fases de instauração de sindicância e de
Processo Administrativo Disciplinar (PAD), conforme a legislação vigente;
Apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou
que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido;
Investigar ocorrências atípicas ou que possam configurar infração disciplinar;
Responsável pela tramitação de processos administrativos disciplinares e sindicâncias, desde
os procedimentos preparatórios até a elaboração do relatório final;
Elaborar relatório conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor no trâmite do
processo disciplinar;
Desempenhar outras atividades típicas inerentes à função.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2022

Publicação Nº 3840659

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

LEI COMPLEMENTAR N.º 4/2022
Dispõe sobre a instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Município
de Antônio Carlos, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.
GERALDO PAULI, Prefeito de Antônio Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E
REMUNERAÇÕES
Art. 1º Esta Lei institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Município de
Antônio Carlos, e estrutura os padrões e classes que lhe são inerentes, fundamentado nos
seguintes princípios:
I - supremacia do interesse público;
II - valorização da administração pública e do servidor público municipal;
III - transparência, isonomia e moralidade pública nas práticas remuneratórias;
IV - legalidade e segurança jurídica;
V - racionalização da estrutura de cargos e carreiras;
VI - estímulo ao desenvolvimento e qualificação profissional.
Parágrafo único. Os servidores das carreiras do Magistério Municipal serão regidos por lei
específica, sendo-lhes aplicadas subsidiariamente as disposições desta Lei.
Art. 2º O Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Município de Antônio Carlos
objetiva estruturar a organização dos cargos em carreiras, considerada a natureza, a similitude e
a complexidade das atribuições e responsabilidades que lhes são outorgadas.
CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Art. 3º São adotados, para fins de aplicação desta Lei, os seguintes conceitos e definições:
I - quadro permanente de pessoal: conjunto de cargos de provimento efetivo previstos nesta Lei,
submetidos ao regime de contratação previsto no Estatuto do Servidor Público Municipal;
II - cargo e funções públicas: é o conjunto de deveres, responsabilidades, tarefas, atividades ou
atribuições conferidas ao servidor público, mediante remuneração, compreendendo:
a) cargo de provimento efetivo: decorrente de aprovação em concurso público, cujo conjunto de
funções e atribuições decorre de provimento de caráter permanente com a administração pública
municipal;
b) cargo em comissão: cargo de livre provimento e exoneração, com plexo próprio de funções e
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atribuições, a serem exercidas por servidor efetivo ou não, destinando-se às atribuições de
direção, chefia e assessoramento;
c) função de confiança gratificada: conjunto de funções, tarefas e responsabilidades atribuídas a
titular de cargo efetivo para o exercício de encargos de gerência, chefia, assessoramento ou
assistência direta, sem prejuízo daquelas decorrentes do cargo de provimento efetivo;
III - classe: o conjunto de cargos identificados pela natureza e pelo grau de escolaridade,
habilitação e responsabilidade exigível para o seu desempenho, de acordo com parâmetros
mercadológicos de análise, agrupados sob o mesmo parâmetro remuneratório;
IV - referência: identifica a posição do padrão na escala salarial que determina os valores dos
vencimentos segundo o tempo de serviço do ocupante do cargo;
V - carreira: estrutura de desenvolvimento funcional do servidor dentro do cargo cujo ingresso
ocorreu por concurso público, composta por classes e referências;
VI - vencimento básico: o valor fixo atribuído à respectiva classe e referência na tabela de
vencimento do cargo efetivo em que o servidor estiver enquadrado;
VII - remuneração: o vencimento do cargo efetivo acrescido de outras vantagens pecuniárias
fixadas em lei;
VIII - progressão funcional: é o crescimento funcional do servidor estável no exercício do cargo
de provimento efetivo, cujas carreiras são estruturadas de forma vertical e horizontal;
IX - promoção horizontal: modalidade de desenvolvimento funcional que ocorre no sentido
horizontal na tabela de vencimento, da menor para a maior referência;
X - promoção vertical: modalidade de desenvolvimento funcional que ocorre no sentido vertical
na tabela de vencimento, pela mudança de padrão do cargo, decorrente de provimento derivado
por meio de novo concurso público; e
XI - enquadramento: readequação no cargo e/ou vencimento do servidor, em virtude de
utilização de instrumentos de convergência análoga de cargos ou de erradicação de distorções
salariais.
TÍTULO II
DA ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Art. 4º Os cargos de provimento efetivo são aglutinados em carreiras, conforme a natureza das
atribuições, complexidade das tarefas, grau de responsabilidade, habilitação profissional e nível
de escolaridade.
Art. 5º Os grupos ocupacionais descritos no artigo 4º são formados por cargos de provimento
efetivo que, por sua vez, subdividem-se em classes e referências.
Parágrafo único. A descrição dos cargos componentes de cada grupo ocupacional resta
estabelecida nas Tabelas do Anexo I deste Plano de Cargos, Carreiras e Salários.
CAPÍTULO II
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DA ESTRUTURA DOS CARGOS EM COMISSÃO
Art. 6º Os cargos em comissão são destinados às atividades de Direção, Chefia e
Assessoramento, e sua nomenclatura, subsídios e quantitativo de cargos restam constantes na
Tabela Única do Anexo II deste Plano de Cargos, Carreiras e Salários.
Parágrafo único. Os cargos em comissão, com suas denominações, são subdivididos em
padrões representados pelos símbolos DAS-1, DAS-2, DAS-3 e DAS-4.
Art. 7º Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, e poderão ser ocupados
por servidores do quadro efetivo do Município ou providos por profissionais sem vínculo com a
administração pública municipal.
§1º Os ocupantes de cargo em comissão sem vínculo permanente com a administração pública
municipal serão nomeados por ato administrativo oficial e enquadrados no regime geral da
previdência social.
§2º Em caso de necessidade temporária de substituição do servidor ocupante de cargo em
comissão, em virtude de licenças ou afastamentos de qualquer natureza, poderá ser designado
outro servidor para o desempenho do cargo em caráter interino.
Art. 8º O servidor do quadro efetivo que assumir um cargo em comissão receberá, em
substituição a sua remuneração total de origem e enquanto ocupar o cargo de livre provimento e
exoneração, o subsídio estabelecido no padrão remuneratório do cargo em comissão.
Parágrafo único. Será facultado ao servidor, na hipótese do caput e por meio de termo de
opção, manter a sua remuneração total de origem acrescida de vantagem pecuniária equivalente
a 30% (trinta por cento) do subsídio do cargo em comissão a ser ocupado.
Art. 9º O quantitativo de cargos em comissão encontra-se igualmente estabelecido na Tabela
Única do Anexo II.
TÍTULO III
DOS VENCIMENTOS E DA REMUNERAÇÃO
Art. 10° Vencimento é a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo
de provimento efetivo.
§1º O valor do vencimento dos cargos de provimento efetivo será obtido pelo cruzamento entre o
padrão remuneratório correspondente à classe e a referência ocupada pelo servidor,
estabelecidos no Anexo IV desta Lei.
§ 2º Os subsídios dos cargos em comissão serão estabelecidos na Tabela Única do Anexo II
desta Lei.
Art. 11. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo somado às vantagens pecuniárias
atribuídas ao titular do cargo, sejam elas permanentes ou temporárias, em conformidade com
esta Lei.
Art. 12. Os subsídios dos ocupantes de cargos em comissão não admitem a cumulação de
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vantagens pecuniárias de natureza pessoal, e tampouco podem ser cumulados com
gratificações e outros subsídios ou vencimentos.
Parágrafo único. É possível, para os servidores ocupantes de cargos efetivos, a cumulação de
funções gratificadas, desde que estas sejam exercidas de forma concomitante.
TÍTULO IV
DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 13. As vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento básico do servidor municipal,
na forma de gratificação e adicional, e serão atribuídas em razão:
a) da natureza do cargo ou função desempenhada, de forma permanente ou precária, ou das
condições e/ou local em que o trabalho é executado;
b) de habilitação, titulação ou outras condições pessoais do servidor, nos termos desta Lei;
c) de vantagens de caráter social estabelecidos nesta Lei, desde que observados os critérios
para sua concessão.
Art. 14. Os planos de cargos de carreiras específicas do serviço público municipal de Antônio
Carlos podem prever outras vantagens pecuniárias não contempladas neste Lei, devidas
exclusivamente aos ocupantes destas carreiras especiais.
CAPÍTULO II
DAS GRATIFICAÇÕES
Art. 15. As gratificações, devidas aos ocupantes de funções de confiança gratificadas, são
vantagens pecuniárias decorrentes da atribuição de funções ou atividades que extrapolam o
plexo originário do cargo do servidor, e imprescindíveis para a prossecução do interesse público
municipal, que dispensam a criação de cargos para o seu desempenho.
Art. 16. As funções de confiança gratificadas serão ocupadas exclusivamente por servidores do
quadro efetivo da administração pública municipal, ou servidores regularmente cedidos aos
quadros da municipalidade, oriundos do quadro efetivo de outro órgão ou entidade dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista, observados os requisitos legais.
Art. 17. As gratificações estabelecidas por esta Lei são:
I – Gratificação de Equipe de Apoio às Licitações;
II – Gratificação de Membro de Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo
Disciplinar;
III – Gratificação de Tesoureiro;
IV – Gratificação de Coordenador de Enfermagem;
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V – Gratificação de Coordenador Clínico;
VI – Gratificação de Agente de Contratação.
Parágrafo único. A gratificação prevista no inciso II será devida nos 120 (cento e vinte) dias
subsequentes à nomeação do servidor, pelo efetivo exercício como integrante de comissão
específica, por ato administrativo oficial da municipalidade, sendo possível a sua cumulação
específica na hipótese de servidor nomeado para mais de uma comissão de forma concomitante.
Art. 18. Os valores das gratificações serão os previstos na Tabela Única do Anexo III e suas
atribuições no Anexo VI deste Plano de Cargos, Carreiras e Salários.
Art. 19. As funções de confiança gratificadas são de livre nomeação e de exoneração, e a
investidura dos servidores ocupantes dar-se-á por ato administrativo do Prefeito Municipal.
§1º Em caso de necessidade temporária de substituição do servidor ocupante de função
gratificada, em virtude de licenças ou afastamentos de qualquer natureza, poderá ser designado,
observadas as mesmas formalidades do caput, outro servidor do quadro permanente para a
função em caráter interino.
§2º Na hipótese de designação em caráter de interinidade o servidor nomeado terá todos os
direitos e vantagens inerentes à função gratificada.
CAPÍTULO III
DOS ADICIONAIS
Art. 20. Os adicionais são vantagens pecuniárias de caráter pessoal decorrentes de
características especiais da função permanente exercida, qualificação pessoal ou determinada
situação laboral a qual esteja exposto e, neste caso, devida enquanto perdurar a situação em
apreço.
Art. 21. São adicionais expressamente previsto nesta Lei:
I - Adicional pelo Trabalho Noturno;
II – Adicional de Periculosidade;
III – Adicional de Insalubridade;
IV – Adicional pela prestação de serviço extraordinário;
V – Adicional de Qualificação Profissional.
SEÇÃO I
DO ADICIONAL PELO TRABALHO NOTURNO
Art. 22. Caracterize-se como trabalho noturno aquele realizado entre às 22 (vinte e duas) horas
e 5 (cinco) horas do dia subsequente, ao qual será devido o pagamento com adicional de 25%
(vinte e cinco por cento) da hora normal do servidor.
Parágrafo único. A prorrogação de jornada, após às 5 (cinco) horas, de jornada integralmente
praticada como trabalho noturno, também incidirá a atração do pagamento de adicional noturna
sobre as horas suplementares.
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SEÇÃO II
DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Art. 23. O adicional de periculosidade será devido ao servidor que exercer suas funções que, por
sua natureza ou métodos, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do
trabalhador a:
I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;
II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança
pessoal ou patrimonial.
Art. 24. O adicional referido nesta seção será de 20% (vinte por cento) sobre o padrão de
vencimento-básico do servidor.
Parágrafo único. Não haverá cumulação de pagamento de adicional de periculosidade e
insalubridade.
SEÇÃO III
DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Art. 25. O adicional de insalubridade será devido ao servidor que exercer suas funções sob
exposição permanente a agentes físicos, químicos ou biológicos acima dos limites de tolerância,
constatados por meio de laudo pericial de lavra de médico ou engenheiro de segurança do
trabalho.
Art. 26. O adicional de insalubridade observará os seguintes parâmetros de gravidade na
exposição ao agente nocivo:
I – grau mínimo, sendo devido adicional de 10% sobre o vencimento-básico do servidor;
II – grau médio, sendo devido adicional de 20% sobre o sobre o vencimento-básico do servidor;
III – grau máximo, sendo devido adicional de 40% sobre o vencimento-básico do servidor.
Art. 27. Cessará o pagamento do referido adicional sempre que as condições insalubres forem
eliminadas ou neutralizadas.
Art. 28. O adicional de insalubridade seguirá sendo regido, em relação a seus valores e
parâmetros, pelo laudo pericial vigente à época da entrada em vigor deste Plano, do Município
de Antônio Carlos, até a efetiva realização de laudo pericial atualizado, nos termos do artigo 25
desta Lei.
SEÇÃO IV
DO ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
Art. 29. O adicional pela prestação de serviço extraordinário, sob percentual de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor-hora da remuneração do servidor, incidirá sobre as horas trabalhadas
que ultrapassarem o limite diário ou semanal da jornada de trabalho estabelecida nesta Lei para
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o seu cargo.
Parágrafo único. O adicional pela prestação de serviço extraordinário será de 100% (cem por
cento) sobre o valor-hora da remuneração nas hipóteses destas horas suplementares terem sido
realizadas em sábados, domingos ou feriados.
Art. 30. É vedada a realização de mais de 2 (duas) horas diárias de trabalho extraordinário.
Art. 31. O adicional pela prestação de serviço extraordinário apenas incidirá sobre o trabalho
extraordinário efetivamente realizado, não se incorporando definitivamente à remuneração do
servidor em qualquer hipótese.
SEÇÃO V
DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Art. 32. Os servidores do quadro permanente receberão um adicional de qualificação profissional
por parâmetros de escolaridade, equivalente a uma porcentagem sobre o seu vencimento
básico, a partir do mês subsequente à apresentação do certificado de conclusão de curso
cadastrado e aprovado junto ao Ministério da Educação (MEC), dos seguintes cursos:
I – Curso de nível superior – 15% (quinze por cento);
II – Pós-graduação lato sensu (360 horas) – 5% (cinco por cento);
III – Mestrado – 15% (quinze por cento);
IV – Doutorado – 20% (vinte por cento).
§1º Os percentuais de adicionais previstos no caput aplicam-se apenas aos servidores que
apostilarem seus cursos após a entrada em vigor da presente Lei, a fim de preservar os direitos
adquiridos dos servidores que já receberam os adicionais de titulação na égide da legislação
vigente à época do protocolo do pedido de concessão.
§2º Farão jus ao adicional os servidores efetivos que tenham completado curso de graduação e
pós-graduação em todos os níveis, com apresentação de diplomas ou certificados, sendo, que
somente serão considerados se registrados e expedidos por Instituições de Educação Superior
para este fim credenciado e autorizado ou reconhecidas pelos Conselhos Estaduais de
Educação ou Ministério da Educação (MEC), devendo ser a área de formação correlata com as
atribuições do cargo que ocupa.
§3º Os diplomas de graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado expedidos por
universidades estrangeiras serão considerados somente após sua revalidação no território
nacional, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.
Art. 33. A solicitação de adicional por qualificação profissional ocorrerá a qualquer tempo, após o
cumprimento do período de estágio probatório, com a apresentação do certificado ou diploma de
conclusão do curso.
Parágrafo único. A solicitação do adicional de que trata o caput deste artigo deverá ser
realizada mediante protocolo e será deferida ao servidor no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sendo operacionalizada em folha de pagamento no mês subsequente ao seu deferimento.
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Art. 34. O adicional pela graduação em nível superior aplica-se apenas aos servidores
ocupantes dos cargos que não tenham a graduação em nível superior como requisito inicial para
seu ingresso, e os adicionais relativos à pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado
aplicam-se de forma cumulativa.
CAPÍTULO IV
DAS PARCELAS INDENIZATÓRIAS
Art. 35. As parcelas indenizatórias, caracterizadas como diárias e ajudas de custo, serão regidas
pelo Estatuto do Servidor Público Municipal de Antônio Carlos.
CAPÍTULO V
DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS ACESSÓRIAS
SEÇÃO I
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Art. 36. O auxílio-alimentação será concedido aos servidores regidos por esta Lei, em pecúnia e
em caráter indenizatório, no valor de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais) por mês para os que
realizam jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
§1º O pagamento será proporcional para os servidores cuja jornada seja inferior à prevista no
caput.
§2º O valor da vantagem estabelecida no caput será reajustado pelos mesmos índices de
reposição inflacionária aplicados ao reajuste das tabelas salariais previstas no Anexo I desta Lei.
SEÇÃO II
DO SALÁRIO-FAMÍLIA
Art. 37. Será concedido ao servidor do quadro permanente, a título de salário-família, vantagem
pecuniária variável, cujo critério é o número de dependentes econômicos.
§1º Consideram-se dependentes econômicos, para os fins previstos no caput, os filhos, inclusive
adotivos e enteados, até os 14 (quatorze) anos.
§2º O valor do salário-família será o limite estabelecido para tal vantagem no Regime Geral da
Previdência Social, para cada dependente econômico, nos termos do §1º.
§3º A condição de dependente econômico deve estar devidamente inserida e comprovada por
meio da declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física do servidor.
TÍTULO V
DO SISTEMA DE CARREIRAS
CAPÍTULO ÚNICO
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL
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Art. 38. A progressão funcional poderá ocorrer de forma horizontal e vertical aos servidores
ocupantes de cargos de provimento efetivo, atendidos os critérios estabelecidos nesta Lei.
SEÇÃO I
DA PROMOÇÃO HORIZONTAL
Art. 39. A promoção horizontal é a passagem do servidor estável de uma referência,
representada por letras, para outra, dentro do mesmo cargo em que se encontrar enquadrado,
mediante acréscimo de 8% (oito por cento) para cada referência, depois de cumprido o interstício
de 3 (três) anos de efetivo exercício.
§1º A promoção horizontal dar-se-á sempre na data de admissão de cada servidor, exceto na
ocorrência das situações previstas nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, limitando-se a 1 (uma)
referência a cada interstício, de acordo com as disposições previstas nesta Lei.
§2º Em caso de licença ou afastamento de qualquer natureza por período igual ou superior a 90
(noventa) dias, a contagem do interstício necessário para a promoção será suspensa, sendo
retomada a partir da data de retorno do servidor ao trabalho.
§3º Na hipótese de o servidor ficar em disponibilidade, aplicar-se-á o mesmo que o disposto no
parágrafo anterior até que o servidor seja devidamente aproveitado.
§4º A conclusão do período de estágio probatório acarretará, automaticamente, a progressão de
1 (uma) referência, passando-se, a partir deste momento, a vigorar as regras do §1º deste
Artigo.
Art. 40. Perderá o direito à promoção horizontal o servidor que, durante o período avaliativo entre
promoções:
I -somar 2 (duas) penalidades de advertência;
II -sofrer penalidade de suspensão;
III -não obtiver nota mínima necessária em processo de avaliação periódica de desempenho, a
ser regulamentado por lei específica;
IV -afastar-se do cargo por prisão judicial, por prazo igual ou superior a 60 (sessenta) dias;
V -for inativado;
Parágrafo único. O critério estabelecido no inciso III somente se aplicará após a entrada em
vigor da regulamentação legal do processo avaliativo em comento.
Art. 41. Somente será submetido ao processo de promoção horizontal o servidor do quadro
permanente não excluído das situações previstas no art. 40 desta Lei, que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - na condição de estável, ter cumprido o interstício mínimo de 1 (um) ano de exercício no cargo
efetivo;
II - encontrar-se no efetivo exercício das funções de seu cargo efetivo, ou estiver ocupando
função gratificada ou cargo em comissão;
III - realizar carga horária mínima de 60 (sessenta) horas de cursos formativos durante o
interstício progressional.
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SEÇÃO II
DA PROMOÇÃO VERTICAL
Art. 42. A promoção vertical é a elevação do padrão remuneratório do servidor público efetivo,
sendo apenas possível, em compatibilidade com a Constituição Federal, de duas formas:
a)
Decorrente da nomeação e investidura em cargo em comissão, a título precário, de livre
nomeação e exoneração;
b)
Decorrente de aprovação em novo concurso público, caracterizando o provimento derivado
junto à administração pública municipal.
SEÇÃO III
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL
Art. 43. A avaliação de desempenho funcional é o processo que tem por finalidade aferir
objetivamente o resultado do trabalho do servidor no exercício das atribuições do cargo e seu
interesse na aquisição de novos conhecimentos, focando a contribuição individual para o alcance
dos objetivos organizacionais.
Art. 44. A avaliação de desempenho funcional será coordenada pelo órgão responsável pelos
recursos humanos.
Art. 45. Na avaliação de desempenho funcional serão considerados, além do satisfatório
cumprimento das atribuições funcionais definidas nesta Lei, os seguintes critérios:
I – pontualidade;
II – assiduidade;
III – respeito às normas e regulamentos;
IV – responsabilidade funcional;
V – produtividade do trabalho executado;
VI – economia no uso de materiais e equipamentos;
VII – decoro.
Art. 46. Observados os critérios estabelecidos no artigo antecedente, e conforme critérios de
medição estabelecidos em lei específica, o desempenho no período será avaliado adotando-se
um dos seguintes conceitos:
I – excelente: igual ou superior a 85% (oitenta e cinco por cento) da pontuação máxima;
II – bom: igual ou superior a 70% (setenta por cento) e inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
da pontuação máxima;
III – regular: igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) e inferior a 70% (setenta por cento) da
pontuação máxima;
IV – insatisfatório: inferior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima.
§1º Serão elegíveis, para fim de promoção horizontal, os servidores que obtiverem conceito bom
ou excelente.
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§2º Não avaliarão e nem serão avaliados os servidores que, durante o período avaliativo, nos
termos do parágrafo anterior, estiveram afastados por mais de seis meses, consecutivos ou não.
Art. 47. O servidor que discordar do resultado de sua avaliação de desempenho funcional
poderá, no prazo de 15 (quinze) dias da ciência, interpor recurso administrativo dirigido ao
Prefeito.
Art. 48. O órgão responsável pelo processamento da avaliação periódica de desempenho, com
base no resultado das avaliações anteriores, informará ao responsável pelo órgão em que o
servidor estiver lotado, quando for o caso, a atribuição do segundo conceito de desempenho
insatisfatório sucessivo, ou do terceiro interpolado, em cinco avaliações consecutivas, para o fim
de aplicação da pena de demissão, previsto no Art. 147, X, do Estatuto dos Servidores
Municipais de Antônio Carlos.
§1º Constatada a circunstância prevista no caput deste artigo, o servidor público será notificado
para apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentando documentos e
requerendo a produção das provas que entender necessárias.
§2º A Comissão analisará a defesa e decidirá sobre as provas eventualmente requeridas,
indeferindo aquelas que forem impertinentes ou manifestamente protelatórias.
§3º Caso necessário, será designada audiência para oitiva de testemunhas arroladas pelo
servidor, até o máximo de 3 (três), podendo a comissão, de ofício, determinar a oitiva de outros
servidores cujo depoimento entenda necessário para firmar seu convencimento.
§4º Apresentada a defesa, e produzidas todas as provas eventualmente necessárias, competirá
à Comissão exarar parecer conclusivo sobre a manutenção ou desligamento do servidor público,
encaminhando ao Prefeito para proferir decisão.
Art. 49. Da decisão pela aplicação da pena de demissão, conforme o artigo anterior, caberá
recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
CAPÍTULO I
DA JORNADA DE TRABALHO
Art. 50. A jornada de trabalho dos servidores será a estabelecida no edital do concurso público
de ingresso do servidor e nos Anexo I e II desta Lei.
CAPÍTULO II
DA CRIAÇÃO, EXTINÇÃO E CONVERGÊNCIA DE CARGOS
Art. 51. Esta Lei cria 1 (um) cargo de Agente Comunitário de Saúde, 5 (cinco) cargos de
Motorista, 1 (um) cargo de Técnico em Enfermagem, 4 (quatro) cargos de Agente Administrativo,
1 (um) cargo de Fiscal de Obras e Posturas, 1 (um) cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária, 1
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(um) cargo de Engenheiro Civil, 1 (um) cargo de Farmacêutico, 1 (um) cargo de Médico
Ginecologista, 1 (um) cargo de Médico Pediatra, 1 (um) cargo de Médico Psiquiatra, 1 (um)
cargo de Médico 40h, 1 (um) cargo de Fonoaudiólogo 40h, 1 (um) cargo de Psicólogo 40h, 2
(dois) cargos de Assistente Social (30h), 1 (um) cargo de Auditor-Fiscal de Tributos Municipais, 1
(um) cargo de Fiscal de Meio Ambiente, 1 (um) cargo de Dentista, 2 (dois) cargos de
Fisioterapeuta, 2 (dois) cargos de Profissional de Educação Física, 8 (oito) cargos de
Merendeira, 1 (um) cargo de Procurador, 1 (um) cargo de Psicopedagogo e 1 (um) cargo de
Técnico em Mecânica.
Art. 52. Resta classificado como cargo transitório em extinção os cargos de Agente de Serviços
Gerais (20h), Agente de Serviços Gerais (40h), Animador da Terceira Idade, Assistente Social
(40h), Auxiliar Administrativo, Auxiliar Contábil-Financeiro, Auxiliar Técnico de Informática,
Educador Artístico, Enfermeiro (20h), Fiscal de Tributos, Fonoaudiólogo (20h), Inseminador,
Mecânico, Odontólogo (20h), Odontólogo (40h), Psicólogo (20h) e Técnico em Contabilidade,
que não serão mais objeto de concurso público, e serão extintos após suas respectivas
vacâncias.
Art. 53. Restam extintos os cargos de Administrador de Empresas, Agente Administrativo de
Saúde Pública, Agente Auxiliar de Saúde Pública, Analista de Trainee, Auxiliar Bibliotecário,
Auxiliar de Serviços Gerais - Saúde, Auxiliar Técnico de Informática, Bibliotecário Escolar,
Economista, Lubrificador, Monitor Escolar, Monitor de Transporte Escolar, Técnico em Atividades
Administrativas, Treinador de Futebol, Treinador de Handebol e Treinador de Voleibol/Atletismo.
Art. 54. Esta Lei opera a conversão dos seguintes cargos:
I - Os cargos de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar Administrativo II convergem-se no cargo único
transitório em extinção de “Auxiliar Administrativo”;
II - Os cargos de Assistente Administrativo II e Auxiliar Contábil Financeiro III convergem-se no
cargo único transitório em extinção de “Auxiliar Contábil Financeiro”;
III - Os cargos de Agente de Serviços Gerais 40h e Auxiliar de Serviços Gerais convergem-se no
cargo único transitório em extinção de “Agente de Serviços Gerais 40h”; e
IV - Os cargos de Motorista e Motorista de Ambulância convergem-se no cargo único de
“Motorista”;
V - III - Os cargos de Oficial de Manutenção e Conservação e Zelador convergem-se no cargo
único de “Agente de Manutenção e Reparos”;
VI – Os cargos de Auxiliar de Enfermagem e Técnico de Enfermagem convergem-se no cargo
único de “Técnico em Enfermagem”.
Art. 55. Esta Lei opera, ainda, as seguintes mudanças de nomenclatura:
I - O cargo de “Auxiliar de Manutenção e Conservação” passa a chamar-se “Auxiliar de
Conservação e Limpeza”;
II - O cargo de “Assistente Administrativo I” passa a chamar-se “Agente Administrativo”;
III - o cargo de Técnico de Saúde Bucal passa a chamar-se de “Técnico em Saúde Bucal”;
IV - o cargo de Professor de Artes passa a chamar-se “Educador Artístico”.
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CAPÍTULO III
DAS REGRAS DE ENQUADRAMENTO
Art. 56. A transição dos atuais servidores para a nova tabela de vencimentos dar-se-á na classe
compatível com seu cargo e na referência compatível com a data de início de efetivo exercício
junto à administração pública municipal em seu cargo, sendo aplicada a ascensão de 1 (uma)
referência para cada 3 (três) anos de efetivo exercício.
§1º Restam criadas as referências “A” a “M” nas novas tabelas de vencimentos.
§2º As novas regras de promoção horizontal substituem e extinguem as vantagens denominadas
“Abono” e “Triênio”, sem incorporação aos vencimentos, em face do enquadramento retroativo
realizado neste artigo, que contempla e estende direitos adquiridos pelo servidor do quadro
permanente.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 57. Os servidores do atual quadro do serviço público municipal serão enquadrados por
transposição ao presente Plano de Cargos, Carreiras e Salários, ressalvados eventuais direitos
adquiridos, nos termos do Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Art. 58. O enquadramento dos servidores dar-se-á no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar
da data de vigência desta Lei.
Parágrafo único. No mesmo prazo previsto no caput será publicada a relação nominal dos
servidores cujos cargos entrarão em extinção.
Art. 59. Esta Lei terá suas disposições regulamentares, no que couber, disciplinadas por ato do
Prefeito.
Art. 60. Os anexos constantes desta Lei constituem parte integrante do seu texto, cabendo ao
Poder Executivo Municipal a inclusão ou supressão de cargos, desde que não acarrete aumento
de despesa, na forma da lei.
Art. 61. São da competência exclusiva do Prefeito os atos de provimento dos cargos efetivos, de
nomeação e exoneração de ocupantes de cargos em comissão, e de admissão de pessoal por
prazo determinado, nas contratações temporárias.
Art. 62. Após a entrada em vigor desta Lei, deverá ser constituída, por ato do Prefeito, a
Comissão Permanente de Revisão e Aperfeiçoamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários
dos Servidores do Município de Antônio Carlos, cuja composição, mandato e objetivos devem
ser objeto de regulamentação por decreto municipal.
Art. 63. Considera-se o mês de fevereiro como data-base para a revisão anual dos vencimentos
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dos servidores integrantes das carreiras contempladas neste Plano de Cargos, Carreiras e
Salários.
Art. 64. Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua publicação, com
efeitos financeiros retroativos ao mês de fevereiro de 2022, e restam revogadas as Leis
Municipais 589/1993, 1.058/2005, 1.162/2008, 1.435/2013, e demais disposições em contrário.
Antônio Carlos, 19 de abril de 2022.
GERALDO PAULI
Prefeito

Rua 6 de Novembro, 186 - CEP: 88180-000, Centro, Antônio Carlos/SC
Fone: (48) 3272-1613 - E-mail: camara@cmac.sc.gov.br
Página 14

www.cmac.sc.gov.br

Protocolo: 0135/2022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 196

LEI COMPLEMENTAR Nº 5/2022

Publicação Nº 3840657

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

LEI COMPLEMENTAR N.º 5/2022
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, suas autarquias e
fundações públicas, e dá outras providências.
GERALDO PAULI, Prefeito de Antônio Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I
DO REGIME JURÍDICO ÚNICO
CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos, suas
Autarquias e Fundações Públicas, instituído pela Lei Municipal nº 558, de 30 de novembro de
1992, e suas alterações, passa a vigorar nos termos desta Lei Complementar.
Art. 2º Considera-se servidor público a pessoa legalmente investida em cargo público.
Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições, direitos, deveres e responsabilidades
cometidos ao servidor público, criado por lei, com denominação própria, número certo e
vencimento pago pelo erário.
Parágrafo único. Os cargos públicos são providos em caráter efetivo e em comissão.
Art. 4º É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei.
Parágrafo único. Exclui-se da proibição prevista no caput a participação em comissão,
conselho, grupo de trabalho para elaboração de estudo ou projeto de interesse do Município,
suas Autarquias e Fundações Públicas, desde que esta condição esteja expressamente definida
no instrumento convocatório.
TÍTULO II
DO PROVIMENTO, DA VACÂNCIA E DA REMOÇÃO
CAPÍTULO I
DO PROVIMENTO
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 5º São requisitos para o ingresso no serviço público:
I - a nacionalidade brasileira ou, quando autorizado em Lei, estrangeira;
II - o gozo dos direitos políticos;
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V - a idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI - a aptidão física e mental.
§1º As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em
Lei.
§2º Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem em concurso público
para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com as suas deficiências, para as
quais serão reservadas pelo menos 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas por cargo no
concurso.
§3º Todos os requisitos constantes no caput serão condicionantes para a posse.
Art. 6º O provimento dos cargos públicos no âmbito do Município far-se-á por ato do Chefe do
respectivo Poder ou por preposto definido em lei.
Parágrafo único. O provimento dos cargos públicos no âmbito das Autarquias e Fundações
Públicas instituídas e mantidas pelo Município far-se-á por ato dos dirigentes das respectivas
instituições, na forma da lei.
Art. 7º A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
Art. 8º São formas de provimento de cargo público:
I - nomeação;
II - readaptação;
III - reversão;
IV - reintegração;
V - recondução;
VI - aproveitamento.
SEÇÃO II
DA NOMEAÇÃO
Art. 9º A nomeação far-se-á:
I - em caráter efetivo, para cargo de provimento efetivo;
II - em comissão, para os cargos de confiança.
§1º Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, e poderão ser ocupados por
servidores do quadro efetivo do Município ou providos por profissionais sem vínculo com a
administração pública municipal.
§2º O número total de cargos em comissão não ultrapassará a 5% (cinco por cento) do número
de cargos de provimento efetivo.
§3º Os ocupantes de cargo em comissão sem vínculo permanente com a administração pública
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municipal serão nomeados por ato administrativo oficial e enquadrados no regime geral da
previdência social.
Art. 10. A nomeação para o cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em
concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidas a ordem de classificação e o
prazo de sua validade.
SEÇÃO III
DO CONCURSO PÚBLICO
Art. 11. O concurso público será de provas ou de provas e títulos, e aberto ao público em geral,
atendidos os requisitos de inscrição estabelecidos no respectivo edital, ao qual se dará ampla
publicidade, sendo indispensável a publicação em Diário Oficial.
§1º O concurso público poderá exigir cronogramas de provas teóricas e práticas, quando assim
compatível com o cargo em destaque.
§2º Não se abrirá novo concurso público para provimento de cargo que ainda exista candidato
aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado.
§3º O concurso público poderá incluir exame psicotécnico e teste de aptidão física como etapas
integrantes do certame.
Art. 12. O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma
única vez por igual período.
Art. 13. Para coordenar todas as etapas do concurso público, inclusive o julgamento de
quaisquer recursos, a autoridade competente designará Comissão Especial composta de 5
(cinco) servidores públicos municipais efetivos, cuja maioria tenha como escolaridade mínima o
nível superior completo.
Parágrafo único. O ato administrativo que designar a Comissão Especial estabelecida no caput
indicará também o servidor que funcionará com presidente da referida comissão.
Art. 14. O prazo de validade do concurso público e as condições de sua realização serão fixados
em edital, que será publicado no órgão oficial do município.
Parágrafo único. O prazo para inscrição não será inferior a 30 (trinta) dias.
SEÇÃO IV
DA POSSE E DO EXERCÍCIO
SUBSEÇÃO I
DA POSSE
Art. 15. Posse é o ato de aceitação expressa do cargo, suas atribuições, prerrogativas, direitos e
deveres, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo de posse
pela autoridade competente e pelo empossado.
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§1º A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de provimento,
prorrogável por mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.
§2º A posse poderá dar-se mediante procuração específica.
§3º Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo fixado no §1º
deste artigo.
Art. 16. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.
Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for considerado física e mentalmente
apto para o exercício das atribuições do cargo, sem prejuízo do atendimento dos demais
requisitos exigidos por lei.
Art. 17. No ato da posse o servidor apresentará, além dos documentos solicitados pelo
Departamento de Recursos Humanos, as seguintes declarações:
I - de bens e rendas que constituem seu patrimônio;
II - quanto à ocupação de outro cargo, emprego ou função pública nas esferas federal, estadual
ou municipal;
III - quanto à participação de gerência ou administração de empresa privada ou se exerce
comércio, ou outra atividade profissional;
IV - quanto ao recebimento de provento de aposentadoria decorrente do exercício de cargo,
emprego ou função pública.
SUBSEÇÃO II
DO EXERCÍCIO

Art. 18. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições e responsabilidades inerentes ao
cargo.
§1º É de 15 (quinze) dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em
exercício, contados da data da posse.
§2º O servidor que não entrar em exercício durante o prazo estabelecido pelo §1º deste artigo
será exonerado do cargo.
§3º Cabe à autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor darlhe exercício.
§4º A nomeação somente produzirá efeitos financeiros a partir da data do início do efetivo
exercício.
Art. 19. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no
assentamento individual do servidor.
Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os
elementos necessários ao assentamento individual.
Art. 20. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido cedido para
outro ente da administração pública, direta ou indireta, terá o prazo de 15 (quinze) dias, caso
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dentro do Estado de Santa Catarina, ou 30 (trinta) dias, caso esteja exercendo função em outro
Estado da federação, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho
das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a
nova sede.
Parágrafo único. É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput.
Art. 21. O servidor preso em flagrante ou preventivamente, ou recolhido à prisão em decorrência
de condenação por crime inafiançável, será considerado afastado do exercício do cargo até a
decisão final transitada em julgado, com prejuízo de sua remuneração.
Art. 22. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo cumprirá jornada fixada em razão
das atribuições dos respectivos cargos, respeitada a duração máxima de 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho, salvo quando houver disposição legal estabelecendo duração diversa.
§1º Além do cumprimento do estabelecido neste artigo, o exercício de cargo em comissão e de
função de confiança exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser
convocado sempre que houver interesse da administração.
§2º O horário de trabalho nas repartições públicas municipais será fixado por ato do Chefe de
Poder e dos dirigentes das Autarquias e Fundações Públicas.
§3º Compete ao chefe da repartição ou do serviço antecipar ou prorrogar o período de trabalho,
quando necessário, respondendo pelos abusos que cometer.
Art. 23. Respeitados os casos previstos nesta lei, o servidor que interromper o exercício, num
período de 12 (doze) meses, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou 60 (sessenta) dias
alternados, sem justificativa, está sujeito à demissão por abandono de cargo ou por
inassiduidade habitual, respectivamente, apurados em processo disciplinar.
SEÇÃO V
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO
Art. 24. O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ao entrar em exercício, ficará
sujeito ao estágio probatório por 3 (três) anos, período no qual sua aptidão e capacidade serão
objeto de avaliação para o desempenho do cargo.
§1º O servidor de que trata o caput deste artigo, será submetido periodicamente à avaliação
especial de desempenho na condição de servidor em Estágio Probatório.
§2º O servidor aprovado no estágio probatório será considerado estável no serviço público
municipal.
§3º O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido
ao cargo anteriormente ocupado.
§4º O servidor em estágio probatório cuja doença ou lesão incapacitante seja comprovadamente
anterior ao início do exercício do seu cargo efetivo será submetido a processo de exoneração,
nos termos de lei complementar específica.
§5º É vedada a concessão ao servidor de aposentadoria voluntária no cargo efetivo em que
esteja submetido a estágio probatório.
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Art. 25. Será suspenso o cômputo do prazo do estágio probatório nos seguintes casos:
I – Nomeação para o exercício de cargo em comissão com atribuições não compatíveis com o
cargo de origem;
II - Licenças e afastamentos legais superiores a 30 (trinta) dias.
Art. 26. A avaliação de desempenho em estágio probatório será realizada com observância dos
seguintes critérios:
I - conduta ético-profissional;
II - assiduidade e pontualidade;
III - produtividade e qualidade no trabalho;
IV - disciplina e responsabilidade.
§1º A avaliação obedecerá aos princípios gerais de Administração Pública, notadamente aos da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade.
§2º A aplicação dos critérios a que se referem os incisos deste artigo, e demais requisitos de
desempenho para fins de avaliação especial no estágio probatório, serão estabelecidos em
regulamento específico.
SEÇÃO VI
DA ESTABILIDADE
Art. 27. São estáveis após 3 (três) anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo
de provimento efetivo em virtude de concurso público.
§1º Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de
desempenho do estágio probatório por comissão instituída especialmente para essa finalidade.
§2º O servidor estável só perderá o cargo:
a) em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
b) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla
defesa e, que conclua pela pena de demissão.
c) mediante reprovação em procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, cujas regras serão estabelecidas em regulamento específico.
SEÇÃO VII
DA READAPTAÇÃO
Art. 28. Readaptação é a investidura de servidor efetivo em função de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou
mental, verificada em inspeção por junta médica oficial.
Parágrafo único. Se considerado totalmente incapaz para o serviço público, o readaptado será
aposentado.
Art. 29. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação
exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de
cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.
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Parágrafo único. A readaptação não poderá acarretar aumento ou redução da remuneração do
servidor.
Art. 30. O servidor readaptado submeter-se-á, periodicamente, a exame médico realizado por
junta médica oficial, a fim de ser verificada a permanência das condições que determinaram sua
readaptação e a possibilidade de retorno as funções de origem.
SEÇÃO VIII
DA REVERSÃO
Art. 31. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentados:
I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da
aposentadoria; ou
II - no interesse da administração, desde que:
a) tenha solicitado a reversão;
b) a aposentadoria tenha sido voluntária;
c) estável quando na atividade;
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação;
e) haja cargo vago.
Parágrafo único. Além dos requisitos do caput, para que a reversão se efetive, é necessário
que o aposentado:
I – Não haja completado 70 (setenta) anos de idade;
II – Não conte com mais de 35 (trinta e cinco) anos de serviço público, incluindo o tempo de
inatividade, se do sexo masculino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo feminino;
III – Seja julgado apto em inspeção médica.
Art. 32. A reversão far-se-á no cargo em que se deu a aposentadoria, ou naquele em que tiver
sido transformado.
Art. 33. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em
substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer,
inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria.
SEÇÃO IX
DA REINTEGRAÇÃO
Art. 34. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado,
quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento do
vencimento e demais vantagens atribuídas em caráter permanente.
§1º Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de
origem, sem direito à indenização, se estável aproveitado em outro cargo ou posto em
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disponibilidade remunerada.
§2º Em caso de extinção do cargo, o servidor será aproveitado em outro cargo de mesmo nível e
padrão, acrescido das vantagens atribuídas em caráter permanente.
SEÇÃO X
DA RECONDUÇÃO
Art. 35. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.
§1º A recondução decorrerá de:
a) inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;
b) reintegração do anterior ocupante.
§2º Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo de
atribuições e vencimento compatíveis com o anteriormente ocupado, acrescido das vantagens
atribuídas em caráter permanente.
SEÇÃO XI
DA DISPONIBILIDADE E DO APROVEITAMENTO
Art. 36. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em
disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado
aproveitamento em outro cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente
ocupado.
§1º A declaração de desnecessidade do cargo será feita por ato do Chefe de Poder ou do
Dirigente de Autarquia e Fundação Pública instituídas e mantidas pelo Município, mediante
justificativa formal.
§2º O servidor em disponibilidade será obrigatoriamente aproveitado na primeira vaga que
ocorrer, observando-se a parte final do caput deste artigo.
Art. 37. O aproveitamento do servidor que se encontre em disponibilidade há mais de 12 (doze)
meses dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental, por junta médica
oficial.
§1º Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da publicação do ato de aproveitamento.
§2º Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado por
invalidez.
Art. 38. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não
entrar em exercício no prazo legal, salvo na hipótese de doença comprovada por junta médica
oficial.
CAPÍTULO II
DA VACÂNCIA
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Art. 39. A vacância de cargo público, declarada por ato da autoridade competente, decorrerá de:
I - exoneração;
II - demissão;
III - readaptação;
IV - aposentadoria;
V - posse em outro cargo inacumulável;
VI - falecimento.
Art. 40. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício.
Parágrafo único. A exoneração de ofício será aplicada:
I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;
II - quando o servidor não entrar no exercício do cargo no prazo estabelecido;
III - quando o servidor sofrer a pena de demissão.
Art. 41. A exoneração de cargo em comissão e função de confiança dar-se-á:
I - a juízo da autoridade competente;
II - a pedido do próprio servidor.
CAPÍTULO III
DA REMOÇÃO, DA REDISTRIBUIÇÃO E DA SUBSTITUIÇÃO
SEÇÃO I
DA REMOÇÃO
Art. 42. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, de uma unidade de
trabalho para outra, no âmbito do mesmo quadro de pessoal.
§1º Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:
I - De ofício, no interesse da Administração;
II - A pedido do servidor, a critério da Administração.
§2º A remoção durante o estágio probatório se dará apenas no interesse da Administração.
Art. 43. A remoção de ofício dar-se-á pelo interesse público e dependerá de prévia justificativa
da autoridade competente e real necessidade de serviço na lotação de destino.
SEÇÃO II
DA REDISTRIBUIÇÃO
Art. 44. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no
âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, observados
os seguintes preceitos:
I - interesse da administração;
II - equivalência de vencimentos;
III - manutenção da essência das atribuições do cargo;
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IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou
entidade.
§1º A redistribuição ocorrerá de ofício para ajustamento de lotação e da força de trabalho às
necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão
ou entidade.
§2º A redistribuição de cargos efetivos vagos dar-se-á mediante ato conjunto entre os entes da
Administração Pública Municipal envolvidos.
§3º Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada
sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será
colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma deste estatuto.
§4º O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob
responsabilidade da Secretaria responsável pela Gestão de Pessoal, e ter exercício provisório,
em outro órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento.
SEÇÃO III
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 45. Poderá haver substituição no caso de impedimento legal e temporário de ocupante de
cargo de provimento em comissão.
§1º A substituição recairá sempre em servidor público municipal efetivo e estável.
§2º A substituição dependerá de ato da autoridade competente.
§3º O substituto fará jus à remuneração do cargo em comissão, paga na proporção dos dias de
efetiva substituição, ressalvado o caso de opção, proibida a acumulação de remuneração.
Art. 46. Em caso excepcional, atendida a conveniência do serviço, o titular de cargo de direção
ou chefia poderá ser nomeado ou designado, cumulativamente, para outro cargo de mesma
natureza, até que se verifique a nomeação, designação ou reassunção do titular, e, nesse caso,
só perceberá a remuneração correspondente a um dos cargos, cabendo ao servidor a opção.
Art. 47. A reassunção ou vacância do cargo faz cessar, de pronto, os efeitos da substituição.
TÍTULO III
DOS DIREITOS E VANTAGENS
CAPÍTULO I
DO VENCIMENTO, DOS VENCIMENTOS E DA REMUNERAÇÃO
Art. 48. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado
em lei.
Parágrafo único. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema
remuneratório observará:
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a) a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada
carreira;
b) os requisitos para a investidura;
c) as peculiaridades dos cargos.
Art. 49. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias
estabelecidas em lei.
Art. 50. A remuneração do servidor constitui-se do vencimento do cargo efetivo ou de comissão
estabelecido em lei, acrescido das vantagens pecuniárias pagas em caráter permanente e
temporário.
§1º A remuneração do servidor investido em cargo em comissão será paga na forma de
subsídio, e seu valor estabelecido em Lei.
§2º O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é
irredutível.
Art. 51. Fica garantida a reposição anual dos valores inflacionários no mês de fevereiro, com
base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observados os limites legais
de gasto com pessoal.
Art. 52. Nenhum servidor perceberá, a título de remuneração para uma jornada de 40 (quarenta)
horas semanais, importância inferior ao salário-mínimo nacional.
Art. 53. Para efeito desta lei, considera-se:
I - vantagem permanente: aquela que se incorpora de forma automática e definitiva à
remuneração do servidor e a acompanha na aposentadoria;
II - vantagem temporária: aquela percebida pelo servidor em caráter transitório.
Art. 54. Perderá temporariamente o direito de perceber o vencimento do cargo efetivo o servidor
que estiver:
I - no exercício de cargo em comissão, salvo quando optar seguir percebendo o vencimento do
cargo de origem;
II - no exercício de mandato eletivo, ressalvado o de vereador quando houver compatibilidade de
horário.
§1º No caso de cessão ou designação para atender outros órgãos do Município e de suas
Autarquias, Entidades de Economia Mista, Empresas Públicas ou Fundações, a portaria de
cessão ou designação consignará a quem caberá o ônus da remuneração.
§2º Na hipótese do inciso II, havendo incompatibilidade de horários, é facultado ao servidor optar
pela remuneração de seu cargo efetivo.
Art. 55. O servidor perderá:
I - a remuneração do dia, se não comparecer ao serviço, salvo justificativa legal;
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos e saídas antecipadas, salvo na
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hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser
estabelecida pelo superior hierárquico imediato.
Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão
ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como de efetivo
exercício.
Art. 56. As indenizações e reposições ao erário serão previamente comunicadas ao servidor
para pagamento no prazo de 30 (trinta) dias ou, a pedido, descontadas em parcelas mensais da
remuneração devida ao servidor.
§1º As indenizações serão feitas em parcelas cujo valor não exceda a 15% (quinze por cento) da
remuneração ou provento.
§2º A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda a 25% (vinte e cinco por cento) da
remuneração ou provento.
§3º A reposição será feita em uma única parcela quando constatado pagamento indevido no mês
anterior ao do processamento da folha.
§4º Para efeito deste artigo considera-se:
a) reposição: a devolução de valores indevidamente pagos ao servidor;
b) indenização: o pagamento de quantia referente a dano causado pelo servidor com dolo ou
culpa.
Art. 57. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua
aposentadoria ou disponibilidade cassada terá o prazo de 60 (sessenta) dias para quitar o
débito.
§1º Caso não tenha havido a quitação prévia e, sendo possível, o servidor sofrerá o desconto do
dano causado, a título de compensação, na rescisão contratual.
§2º A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa.
Art. 58. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a
remuneração ou provento, além dos legalmente previstos.
§1º Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor
de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos.
§2º A soma das consignações não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração do
servidor, descontados a contribuição previdenciária devida, o IRRF e outros descontos judiciais a
título de pensão alimentícia.
CAPÍTULO II
DAS VANTAGENS
Art. 59. Juntamente com o vencimento, quando devidas, poderão ser pagas ao servidor as
seguintes vantagens:
I - diárias;
II - gratificações; e
III - adicionais.
§1º As diárias não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
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§2º Salvo direito adquirido, as gratificações e os adicionais não se incorporam de forma definitiva
ao vencimento ou provento, não incidindo na base de cálculo para os proventos de
aposentadoria.
Art. 60. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
SEÇÃO I
DAS DIÁRIAS
Art. 61. O servidor que se deslocar em caráter eventual ou transitório fora da Grande
Florianópolis, a serviço, fará jus às diárias para cobrir as despesas de hospedagem, alimentação
e locomoção urbana.
§1º A concessão de diárias e seus valores serão objeto de regulamentação por decreto
municipal.
§2º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o
deslocamento não exigir pernoite fora da sede.
§3º O servidor que receber antecipadamente o valor de diárias, e não se afastar da sede ou
retornar em prazo inferior ao previsto, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las
integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data prevista para o retorno à
municipalidade.
SEÇÃO II
DAS GRATIFICAÇÕES E DOS ADICIONAIS
Art. 62. Aos servidores poderão ser concedidas as seguintes gratificações e adicionais, sem
prejuízo de outras previstas em legislação municipal:
I - gratificação natalina;
II - gratificação de membro de comissão de sindicância e processo administrativo disciplinar;
III - gratificação de agente de contratação e membro de comissão permanente de licitações;
IV - adicional de insalubridade;
V - adicional de periculosidade;
VI - adicional pela prestação de serviço extraordinário;
VII - adicional de férias;
VIII - adicional pelo trabalho noturno.
Parágrafo único. Os valores das gratificações e adicionais previstos no caput, e a existência de
outras vantagens específicas, serão previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do
Município, igualmente previsto em Lei.
SUBSEÇÃO I
DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
Art. 63. A gratificação natalina corresponde a um doze avos da remuneração a que o servidor
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fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano, e beneficiará a todos os
servidores municipais ativos e inativos e os pensionistas.
§1º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.
§2º A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano.
§3º A Administração poderá antecipar metade da gratificação até 30 de junho de cada ano, de
acordo com a conveniência administrativa e a disponibilidade financeira.
§4º Os valores das vantagens de natureza temporária percebidos pelo servidor no exercício
serão pagos na proporcionalidade de um doze avos para cada mês em que o servidor recebeu
as vantagens.
Art. 64. O servidor exonerado perceberá a gratificação natalina proporcionalmente aos meses de
exercício, calculada sobre o vencimento e vantagens permanentes do mês do desligamento,
acrescido das vantagens de natureza temporária calculadas na forma do §4º do art. 63.
SUBSEÇÃO II
DA GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DE COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Art. 65. A Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, cujos membros serão
designados por Decreto municipal e receberão gratificação pelo efetivo exercício da função, será
formada por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 9 (nove) membros, que deverão ser servidores
efetivos estáveis e, em sua maioria, possuidores de diploma de nível superior.
Art. 66. A gratificação de membro de comissão de sindicância e processo administrativo
disciplinar, cujo valor resta prevista em Lei Complementar, será devida nos 120 (cento e vinte)
dias subsequentes à nomeação do servidor para o efetivo exercício da função, como integrante
de comissão específica, por ato administrativo oficial.
SUBSEÇÃO V
DA GRATIFICAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E MEMBRO DE COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Art. 67. As funções de Agente de Contratação e de membro de Comissão Permanente de
Licitações, cujos servidores serão designados por Decreto municipal e receberão gratificação
pelo efetivo exercício da função, será formada por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco)
membros, que deverão ser servidores efetivos estáveis.
SUBSEÇÃO VI
DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE
Art. 68. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres fazem jus ao
adicional de insalubridade.
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Art. 69. O servidor que trabalha em contato permanente com substâncias perigosas ou com
risco de vida faz jus ao adicional de periculosidade.
Art. 70. A concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade far-se-á em
observância às situações especificadas na legislação federal.
Art. 71. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade, de acordo
com o laudo técnico das condições de ambiente de trabalho, deverá optar por um deles, não
sendo acumuláveis estas vantagens.
Art. 72. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das
condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.
Art. 73. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios X ou substâncias
radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação
ionizantes não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.
Parágrafo único. Os servidores a que se refere o caput devem ser submetidos a exames
médicos periódicos, pagos pelo Município.
SUBSEÇÃO VII
DO ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
Art. 74. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento)
em relação à hora normal de trabalho.
Art. 75. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e
temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada.
Art. 76. O servidor ocupante de cargo em comissão não será submetido ao controle de jornada
e, portanto, não faz jus ao pagamento de horas trabalhadas em regime de serviço extraordinário.
Art. 77. As horas de trabalho pela prestação de serviço extraordinário serão compensadas por
meio de sistema de banco de horas, nos termos do Título V deste Estatuto.
Art. 78. As horas extraordinárias previstas nesta Subseção serão, excepcionalmente, pagas em
pecúnia quando não houver viabilidade de compensação destas por meio de sistema de banco
de horas, dependendo a hipótese de justificativa fundamentada e autorização do Prefeito
Municipal.
SUBSEÇÃO VIII
DO ADICIONAL DE FÉRIAS
Art. 79. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um
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adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.
Art. 80. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar
cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que
trata esta Subseção.
SUBSEÇÃO IX
DO ADICIONAL PELO TRABALHO NOTURNO
Art. 81. O trabalho noturno terá um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
vencimento da hora normal do trabalho diurno.
Art. 82. Considera-se noturno, para os efeitos desta lei, o trabalho executado entre 22 horas de
um dia e 5 horas do dia seguinte.
CAPÍTULO III
DAS FÉRIAS
Art. 83. O servidor fará jus, anualmente, a 30 (trinta) dias consecutivos de férias remuneradas.
Parágrafo único. Para o cumprimento do período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 (doze)
meses de exercício, exceto para os casos em que houver férias coletivas e para o magistério,
cujas férias devem ser gozadas na forma e condições estabelecidas na Lei dos servidores
efetivos do magistério público municipal.
Art. 84. Desde que haja pedido expresso do servidor, as férias poderão ser usufruídas em até
três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais
não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.
Parágrafo único. É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou
dia de repouso semanal remunerado.
Art. 85. As férias serão reduzidas para:
I – 24 (vinte e quatro) dias seguidos, quando o servidor tiver de 06 (seis) a 14 (quatorze) faltas
injustificadas;
II – 18 (dezoito) dias seguidos, quando o servidor tiver de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas
injustificadas;
III – 12 (doze) dias seguidos, quando o servidor tiver de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas)
faltas injustificadas.
Art. 86. Na exoneração do servidor será devida:
I - a remuneração correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido;
II - a remuneração relativa ao período incompleto de férias, na proporção de um doze avos por
mês de prestação de serviço ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.
Art. 87. Suspendem o período aquisitivo de férias:
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I - os afastamentos do exercício do cargo previstos no art. 20, sem remuneração para origem;
II - as licenças previstas nos incisos II, III, IV e VI do art. 92.
Art. 88. Não terá direito a férias o servidor que, no curso do período aquisitivo;
I - faltar ao serviço, sem justificativa e tiver descontos dos seus vencimentos, por mais de 32
(trinta e dois) dias;
II - tiver afastamento do exercício do cargo em licença por acidente em serviço, para tratamento
de saúde ou em auxílio-doença, e licença por motivo de doença em pessoa da família,
totalizando mais de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 89. A interrupção da prestação de serviço deverá ser anotada no registro funcional do
servidor.
Art. 90. Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o servidor, após o implemento
de qualquer das condições previstas no Artigo 88, retornar ao serviço.
Art. 91. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública,
comoção interna ou no caso de necessidade dos serviços.
CAPÍTULO IV
DAS LICENÇAS
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 92. Conceder-se-á licença ao servidor:
I - por motivo de doença em pessoa da família;
II - para serviço militar obrigatório;
III - para tratar de interesses particulares;
IV - para acompanhar o cônjuge ou companheiro;
V - para atividade política;
VI – para exercer mandato eletivo;
VII - para desempenho de mandato classista;
VIII - para a realização de cursos de pós-graduação stricto sensu.
Art. 93. O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por prazo superior a
24 (vinte e quatro meses), salvo nas hipóteses previstas nos incisos II, VI e VII do artigo anterior,
desde que devidamente justificadas.
Art. 94. Terminada a licença o servidor reassumirá imediatamente o exercício do cargo, salvo
nos casos de prorrogação de ofício ou a pedido, retornando a sua lotação de origem.
Art. 95. A competência para a concessão de licença será do Chefe de Poder, dos Dirigentes de
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Autarquias e Fundações Públicas instituídas e mantidas pelo Município, podendo esta
competência ser delegada.
Art. 96. O servidor em gozo de licença comunicará ao seu chefe imediato o local onde poderá
ser encontrado.
SEÇÃO II
DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA
Art. 97. O servidor efetivo poderá obter licença por motivo de doença do cônjuge, dos filhos, dos
pais que conste do seu assento individual, mediante apresentação do atestado médico ratificado
por inspeção médica.
§1º A licença será concedida com a remuneração integral durante os primeiros 90 (noventa) dias
de afastamento, e proporcional, quando ultrapassar esse limite, sendo:
a) 75% (setenta por cento), até 180 (noventa) dias de afastamento;
b) 50% (cinquenta por cento), até 360 (cento e oitenta) dias de afastamento;
c) após este prazo, o afastamento será sem remuneração, até completar 24 (vinte e quatro
meses).
§2º Fica vedado no curso da licença de que trata este artigo o servidor exercer qualquer
atividade remunerada, de caráter contínuo, ou mesmo gratuita, sob pena de cassação imediata
da licença, com perda total da remuneração correspondente ao período já gozado, sujeitando-se,
ainda, às sanções disciplinares previstas neste Estatuto.
SEÇÃO III
DA LICENÇA PARA SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO
Art. 98. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e
condições previstas na legislação federal específica.
Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá prazo de até 30 (trinta) dias sem
remuneração para reassumir o exercício do cargo.
SEÇÃO IV
DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES
Art. 99. A critério da Administração, poderá ser concedida ao servidor efetivo e estável licença
para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos.
§1º A licença de que trata o caput deste artigo será sem remuneração.
§2º A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do
serviço público, devendo, neste caso, reassumir as funções do cargo dentro do prazo
estabelecido pela Administração Municipal, o qual não poderá ser superior a 30 (trinta) dias.
§3º Em caso de interrupção no interesse do serviço, a licença poderá ser renovada até a
complementação do prazo anteriormente concedido.
Art. 100. Não se concederá nova licença antes de decorridos 02 (dois) anos do término da
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anterior.
Art. 101. Não se concederá a licença a servidor que esteja respondendo a processo disciplinar.
Art. 102. O servidor aguardará em exercício a decisão sobre o pedido de licença, que lhe será
comunicada no prazo de até 30 (trinta) dias.
Art. 103. Terminada a licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício do cargo, salvo
nos casos de aposentadoria.
§1º Retornando da licença o servidor terá exercício, consideradas as vagas existentes e as
condições de conveniência e oportunidade da administração, devidamente justificados.
SEÇÃO V
DA LICENÇA PARA ACOMPANHAR O CÔNJUGE OU COMPANHEIRO
Art. 104. O servidor estável, cujo cônjuge ou companheiro for servidor federal, estadual ou
municipal, que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o
exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo, terá direito à licença sem
remuneração pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses).
§1º A licença será concedida mediante pedido devidamente instruído.
§2º Retornando da licença o servidor terá exercício, consideradas as vagas existentes e as
condições de conveniência e oportunidade da administração, devidamente justificados.
SEÇÃO VI
DA LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA
Art. 105. O servidor efetivo terá licença, sem remuneração, durante período que mediar entre a
sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de
sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.
§1º O servidor efetivo candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e
que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será
afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral,
até o 5º (quinto) dia seguinte ao do pleito.
§2º A partir do registro da candidatura e até o 5º (quinto) dia seguinte ao da eleição, o servidor
efetivo fará jus à licença remunerada, como se em efetivo exercício estivesse.
SEÇÃO VII
DA LICENÇA PARA EXERCER MANDATO ELETIVO
Art. 106. Ao servidor efetivo investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:
I. Tratando-se de mandato federal ou estadual, ficará afastado do cargo;
II. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração;

Rua 6 de Novembro, 186 - CEP: 88180-000, Centro, Antônio Carlos/SC
Fone: (48) 3272-1613 - E-mail: camara@cmac.sc.gov.br
Página 19

www.cmac.sc.gov.br

Protocolo: 0137/2022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 215

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

III. Investido no mandato de vereador:
a) Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo;
b) Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar
pela sua remuneração.
Parágrafo único. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a seguridade
social como se em exercício estivesse.
SEÇÃO VIII
DA LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA
Art. 107. É assegurado ao servidor efetivo o direito à licença para desempenho de mandato no
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, na Federação e na Confederação da categoria e
na Central Sindical.
§1º Os vencimentos do servidor licenciado para o desempenho de mandato de Presidente no
Sindicato serão pagos pelo Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações Públicas.
§2º O desempenho de mandato na Federação, Confederação e Central Sindical ocorrerá sem
ônus para o Município.
§3º A licença terá duração igual ao do mandato, podendo ser prorrogada, em caso de reeleição.
SEÇÃO IX
DA LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU
Art. 108. A critério da Administração, poderá ser concedida ao servidor efetivo e estável licença
para realização de pós-graduação stricto sensu, pelo prazo de até 2 (dois) anos para os cursos
de mestrado, e 4 (quatro) anos para os cursos de doutorado.
§1º A licença de que trata o caput deste artigo será sem remuneração, salvo para os servidores
enquadrados no quadro efetivo do magistério.
§2º Na hipótese de concessão de licença com remuneração, os valores pagos a título
remuneratório durante a licença deverão ser devolvidos à municipalidade, devidamente
corrigidos, na hipótese de não apresentação do diploma de conclusão de curso no prazo de 6
(seis) meses a contar do fim do prazo final de conclusão do curso de mestrado ou doutorado em
comento.
§3º Os servidores que houverem obtido a licença com remuneração não estarão autorizados a
pedir exoneração do cargo pelo dobro do prazo da licença obtida, a contar do efetivo retorno ao
cargo de origem, sob pena de devolução da integralidade dos valores pagos a título
remuneratório durante a licença, devidamente corrigidos.
CAPÍTULO V
DAS CONCESSÕES
Art. 109. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:
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I - por 1 (um) dia, para doação de sangue;
II - pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral,
limitado, em qualquer caso, a 1 (um) dia;
III - por 5 (cinco) dias úteis consecutivos em razão de casamento;
IV - por 10 (dez) dias úteis consecutivos por falecimento do cônjuge, companheiro, pais,
madrasta ou padrasto, sogro ou sogra, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
Art. 110. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a
incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário
no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.
CAPÍTULO VI
DO TEMPO DE SERVIÇO
Art. 111. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos,
considerado o ano como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Art. 112. Além das ausências ao serviço previstas no Art. 109, serão considerados como de
efetivo exercício os afastamentos em virtude de:
I - férias;
II - exercício de cargo de provimento em comissão no âmbito do Município, suas Autarquias e
Fundações Públicas;
III - participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pósgraduação stricto sensu no País, conforme disposições deste Estatuto;
IV - licença por acidente em serviço ou doença profissional;
V - para tratamento da própria saúde, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, cumulativo ao
longo do tempo de serviço público prestado ao Município, suas Autarquias e Fundações
Públicas;
VI - licença à gestante efetiva ou à adotante por 180 (cento e oitenta) dias;
VII - paternidade, por 20 (vinte) dias consecutivos, pelo nascimento ou adoção de filhos;
VIII - convocação para o serviço militar;
IX - júri e outros serviços obrigatórios por lei;
X - em virtude de cursos, congressos, seminários e competições esportivas;
XI - doação de sangue, por 1 (um) dia por ano;
XII - realização de exame preventivo de controle do câncer, por 1 (um) dia por ano;
XIII - por motivo de saúde de pessoa da família do servidor, até 12 (doze) meses;
XV - licença para atividade política;
XVI - para desempenho de mandato classista;
XVII - desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal.
Art. 113. A contagem do tempo de serviço para efeito de aposentadoria será efetuada nas
condições estabelecidas em legislação própria.
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TÍTULO IV
DO DIREITO DE PETIÇÃO

Art. 114. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos em defesa de
direito ou de interesse legítimo.
Art. 115. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado
por intermédio daquele a que estiver imediatamente subordinado o requerente.
Art. 116. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a
primeira decisão, não podendo ser renovado.
Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração deverão ser despachados no
prazo 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias.
Art. 117. Caberá recurso, na forma que a lei dispuser:
I - do indeferimento do pedido de reconsideração;
II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.
Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver
expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais
autoridades.
Art. 118. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.
Art. 119. Salvo disposição legal em contrário o recurso não terá efeito suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da
execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar
efeito suspensivo ao recurso, podendo retroagir à data do ato impugnado.
Art. 120. O direito de requerer prescreve:
I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão, exoneração, de cassação de aposentadoria
ou de disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de
trabalho;
II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei.
Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado
ou da data da ciência, pelo interessado, quando o ato não for publicado.
Art. 121. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição.
Parágrafo único. Interrompida a prescrição, o prazo recomeçará a correr, na sua totalidade, do
dia em que cessar a interrupção.
Art. 122. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela Administração.
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Art. 123. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento,
na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído.
Art. 124. A Administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de
ilegalidade.
Art. 125. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos.
Art. 126. O direito de a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos
favoráveis para os servidores decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram
praticados, salvo comprovada má-fé e ressalvados as relações de trato sucessivo, em que as
obrigações se protraem no tempo, às quais a contagem do prazo para atos praticados em
qualquer momento da relação somente principia quando de seu encerramento definitivo.
Parágrafo único. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á
da percepção do primeiro pagamento.
Art. 127. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de
força maior.
Parágrafo único. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável, em relação à
vontade da Administração, e para a realização do qual esta não concorreu, direta ou
indiretamente.
TÍTULO V
DO BANCO DE HORAS

Art. 128. Fica estabelecido o regime de compensação de jornada por meio do sistema de banco
de horas.
Parágrafo único. O sistema de banco de horas terá duração semestral, iniciando-se, para o
primeiro semestre de cada ano, no dia 1º de janeiro e encerrando no dia 30 de junho e, para o
segundo semestre, iniciando no dia 1º de julho e encerrando no dia 31 de dezembro.
Art. 129. Não será computado a título de compensação de jornada, sejam para fins de débito ou
crédito em banco de horas, as variações de horário no registro de ponto não excedentes a 5
(cinco) minutos, observado o limite máximo de 10 (dez) minutos diários.
Art. 130. As horas creditadas em sistema de banco de horas que não forem gozadas em folgas
até a data limítrofe do banco de horas no período de 90 (noventa) dias serão pagas em pecúnia,
no mês subsequente ao vencimento do referente período.
§1º O trabalho extraordinário poderá ser gozado em horas de folga com acréscimo de 100%
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(cem por cento) quando este for realizado em sábados, domingos e feriados.
§2º O cômputo das horas será efetuado por meio do ponto eletrônico ou biométrico existente,
ressalvado o trabalho executado fora da sede, que deverá ser comprovado documentalmente.
§3º Na hipótese de ruptura do vínculo administrativo do servidor sem que tenha havido a
compensação integral das horas extraordinária, na forma deste Capítulo, o servidor fará jus ao
pagamento das horas extraordinárias não compensadas, calculadas sobre o valor da
remuneração na data de seu desligamento.
TÍTULO VI
DO REGIME DISCIPLINAR

CAPÍTULO I
DOS DEVERES
Art. 131. São deveres do servidor:
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, emprego ou função;
II - assiduidade;
III - pontualidade;
IV - discrição;
V - tratar com cortesia as pessoas;
VI - observar as normas legais e regulamentares;
VII - cumprir as ordens superiores, salvo quando manifestamente ilegais;
VIII - representar à autoridade superior sobre irregularidade de que tiver ciência em razão do
cargo;
IX - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
X - fazer pronta comunicação à chefia imediata do motivo de seu não comparecimento ao
serviço;
XI - atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando às informações requeridas, ressalvadas as protegidas por
sigilo;
b) a expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de
interesse pessoal, na forma da lei;
c) as requisições para a defesa da Fazenda Pública, no prazo determinado pela autoridade
competente.
XII - colaborar com o aperfeiçoamento do serviço, sugerindo à chefia imediata as medidas que
julgar necessárias;
XIII - guardar sigilo sobre assuntos relacionados ao trabalho;
XIV - manter as habilitações que compõem os requisitos de origem para ocupação do cargo.
CAPÍTULO II
DAS PROIBIÇÕES
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Art. 132. Ao servidor público é proibido:
I - ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do superior imediato;
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da
repartição;
III - recusar fé a documento público;
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou execução de
serviço;
V - referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas, aos cidadãos ou
aos atos do Poder Público, no recinto da repartição;
VI - cometer à pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de
encargo que seja de sua competência ou de subordinado;
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou
sindical, ou a partido político;
VIII - manter sob sua chefia, imediata ou não, em cargo em comissão ou função de confiança,
cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau civil, em linha reta, colateral ou por
afinidade;
IX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado;
X - cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que este ocupa, exceto em
situações de emergência e transitórias;
XI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviço ou atividades particulares;
XII - exercer, durante o horário de trabalho, atividade a ele estranha, negligenciando o serviço e
prejudicando o seu bom desempenho;
XIII - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade
da função pública;
XIV - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não, ou
exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;
XV - atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas municipais, salvo
quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes, em linha reta ou
colateral, até o segundo grau civil, cônjuge ou companheiro;
XVI - receber propina, presente, comissão ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas
atribuições;
XVII - aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro;
XVIII - praticar usura sob qualquer de suas formas;
XIX - proceder de forma desidiosa;
XX - acumular de forma remunerada cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses
previstas no art. 133.
CAPÍTULO III
DA ACUMULAÇÃO
Art. 133. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo quando houver
compatibilidade de horários:
I - a de dois cargos de professor;
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II - a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
III - a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas.
§1º A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange Autarquias, Empresas
Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público.
§2º A acumulação de cargos, empregos ou funções, ainda que lícitas, ficam condicionadas à
comprovação da compatibilidade de horários.
§3º Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público
efetivos com proventos da inatividade, salvo quando os cargos ou empregos de que decorram
essas remunerações forem acumuláveis na atividade.
Art. 134. Entende-se para efeito do Art. 133:
I - cargo de professor aquele que tem como atribuição principal e permanente, atividades
estritamente docentes, compreendendo a preparação e ministração de aulas em qualquer grau
de ensino;
II - cargo científico aquele cujo desempenho requeira conhecimento científico correspondente,
exigido o diploma de nível superior;
III - cargo técnico aquele cujo desempenho requeira especialidade técnica definida, dispensado o
diploma de nível superior.
Art. 135. O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular licitamente dois cargos
efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os
cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o
exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades
envolvidos.
CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 136. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas
atribuições.
Art. 137. A responsabilidade administrativa decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou
culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro, praticado pelo servidor no desempenho
de seu cargo, emprego ou função.
§1º Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Pública,
em ação própria, se infrutífera a composição.
§2º A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até
o limite do valor da herança recebida.
Art. 138. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição
criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria.
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Art. 139. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes
entre si.
Art. 140. A responsabilidade civil e penal será apurada no âmbito do Poder Judiciário, nos
termos da legislação específica.
Art. 141. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por
dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra
autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou
improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo,
emprego ou função pública.
CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES
Art. 142. São penalidades disciplinares:
I - advertência;
II - suspensão;
III - demissão;
IV - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade;
V - destituição de função de confiança;
VI - destituição de cargo em comissão.
Art. 143. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes e os antecedentes funcionais do servidor.
Parágrafo único. Consideram-se antecedentes funcionais, para efeito de abrandamento da
pena, a produção de trabalho relevante e a colaboração comprovada para o aperfeiçoamento do
serviço.
Art. 144. A advertência será aplicada por escrito, em casos de violação de proibição constante
do Art. 132, incisos I a XII, e da inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento e
demais normas internas.
Art. 145. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com
advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade
de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão
poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia da remuneração,
ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
Art. 146. Não serão consideradas para efeito de reincidência as penalidades de advertência e de
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suspensão após o decurso de 03 (três) e 05 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente,
se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.
Art. 147. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
I - crime contra a Administração Pública;
II - abandono de cargo;
III - inassiduidade habitual;
IV - improbidade administrativa;
V - incontinência pública e conduta escandalosa em serviço;
VI - insubordinação grave em serviço;
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de
outrem;
VIII - corrupção;
IX - perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em
decorrência de conduta dolosa do servidor;
X - transgressão do Art. 132, incisos XIII a XIX;
XI - desempenhos insatisfatórios em avaliação periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.
Art. 148. São circunstâncias atenuantes da pena:
I - tenha sido mínima a cooperação do servidor no cometimento da infração;
II - tenha o servidor:
a) procurado espontaneamente e com eficiência, logo após o cometimento da infração, evitar-lhe
ou minorar suas consequências, ou ter antes do julgamento, reparado o dano civil;
b) cometido a infração sob coação de superior hierárquico, a quem não tenha podido resistir, ou
sob influência de emoção violenta, provocada por ato injusto de terceiros;
c) confessado espontaneamente a autoria da infração, ignorada ou imputada a outrem.
Art. 149. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargo, emprego ou função pública,
a autoridade notificará o servidor para apresentar opção por um dos cargos, empregos ou
funções, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contado da data da ciência.
§1º Na hipótese de o servidor não se manifestar no prazo fixado, a autoridade adotará
procedimento sumário para a apuração e regularização imediata da acumulação ilícita, cujo
processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:
a) instauração, com a publicação de portaria indicando a autoria e a materialidade da
transgressão objeto da apuração, e a comissão responsável pela condução dos trabalhos,
constituída por servidores estáveis;
b) instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório;
c) julgamento.
§2º A indicação da autoria de que trata a alínea "a" do §1º dar-se-á pelo nome e matrícula do
servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em
situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso,
do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico.
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§3º A Comissão responsável pela condução do processo lavrará, até 3 (três) dias úteis após o
recebimento da portaria de instauração, termo de indiciação em que serão transcritas as
informações de que trata o §2º, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado,
para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa escrita, assegurando-lhe vista do processo.
Art. 150. Apresentada a defesa, a Comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência
ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre
a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o
processo à autoridade instauradora, para julgamento.
Parágrafo único. No prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento do processo, a
autoridade julgadora proferirá a sua decisão.
Art. 151. Caracterizada a acumulação ilegal aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou
cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções
públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de
vinculação serão comunicados.
Art. 152. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito
sumário não excederá 60 (sessenta) dias, contado da data de publicação da portaria de
instauração.
Art. 153. O procedimento sumário rege-se pelas regras contidas nos Art. 149 a 152, observandose, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as demais disposições desta lei.
Art. 154. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência ao art. 132, incisos
XIII e XV, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público municipal, pelo
prazo de 05 (cinco) anos.
Art. 155. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido, destituído
do cargo em comissão ou tiver cassada sua aposentadoria por infringência ao art. 147, incisos I
e IV.
Art. 156. Será cassada a aposentadoria do inativo que houver praticado, na atividade, falta
punível com a demissão.
Art. 157. Será cassada a disponibilidade do servidor:
I - que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão, desde que não prescrita a
ação disciplinar;
II - que houver aceitado ilegalmente cargo, emprego ou função pública.
Art. 158. Quando o servidor, mediante uma só ação ou omissão, praticar duas ou mais faltas
disciplinares, idênticas ou não, aplicar-se-á a mais grave das penalidades.
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Art. 159. As penalidades disciplinares serão aplicadas:
I - pelo Chefe do Poder Legislativo, pelo Chefe do Poder Executivo ou Dirigente de Autarquia ou
Fundação Pública instituída e mantida pelo Município, nos casos de demissão, cassação de
aposentadoria e de disponibilidade, destituição de cargo em comissão e de suspensão por prazo
superior a 30 (trinta) dias;
II - outras autoridades, na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de
advertência e de suspensão de até 30 (trinta) dias.
Art. 160. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa
da sanção disciplinar.
Art. 161. O direito de a Administração Municipal promover ação disciplinar prescreverá:
I – em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação da disponibilidade
ou aposentadoria e destituição de cargo em comissão;
II – em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;
III – em 6 (seis) meses, quanto à advertência.
§1º O prazo de prescrição começa a correr na data em que o fato imputável ao servidor se
tornou conhecido.
§2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares
capituladas como crime.
§3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompem a prescrição,
até a decisão proferida pela autoridade competente.
§4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a fluir novamente a partir do término
do prazo legal estabelecido para a conclusão da sindicância ou do processo disciplinar.
Art. 162. Configura abandono de cargo a ausência intencional ou injustificada do servidor ao
serviço, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.
Art. 163. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por
período igual ou superior a 60 (sessenta) dias, interpoladamente, durante o período de 12 (doze)
meses.
Art. 164. É dever do chefe imediato conhecer os motivos que levam o servidor a faltar
consecutiva e frequentemente ao serviço.
Parágrafo único. Constatadas as primeiras faltas, deverá o chefe imediato, sob pena de se
tornar corresponsável, comunicar o fato ao órgão de pessoal que promoverá as diligências
necessárias à apuração da ocorrência.
Art. 165. Para aferição do número de faltas, as horas serão convertidas em dias, quando o
servidor estiver sujeito a regime de plantões.
Art. 166. Na apuração da infração por abandono de cargo ou inassiduidade habitual, será
adotado o procedimento sumário a que se refere o art. 149, observando-se especialmente que a

Rua 6 de Novembro, 186 - CEP: 88180-000, Centro, Antônio Carlos/SC
Fone: (48) 3272-1613 - E-mail: camara@cmac.sc.gov.br
Página 30

www.cmac.sc.gov.br

Protocolo: 0137/2022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 226

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

indicação da materialidade dar-se-á:
I - na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional
do servidor ao serviço superior a 30 (trinta) dias;
II - no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa
justificada, por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias interpoladamente, durante o
período de 12 (doze) meses.
TÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DISCIPLINARES
CAPÍTULO I
DAS DIPOSIÇÕES GERAIS
Art. 167. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a
promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar,
assegurada ao acusado a ampla defesa e o contraditório, exceção feita à sindicância meramente
investigativa.
Art. 168. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que contenham a
identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a
autenticidade.
Art. 169. Da denúncia poderá resultar:
I - abertura de sindicância;
II - abertura de processo administrativo disciplinar;
III - arquivamento:
a) por falta de objeto, quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito
penal;
b) quando constatada a prescrição de que trata o art.161.
Art. 170. Da sindicância instaurada pela autoridade poderá resultar:
I - arquivamento do processo;
II - abertura de processo administrativo disciplinar;
III - punição, nos casos em que a penalidade cominada seja advertência ou suspensão não
superior a 30 (trinta) dias.
Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá a 60 (sessenta) dias,
podendo ser prorrogado por igual período, pela autoridade superior, mediante justificativa da
comissão responsável pelos trabalhos.
CAPÍTULO II
DO AFASTAMENTO PREVENTIVO
Art. 171. Como medida cautelar, a autoridade instauradora do processo poderá ordenar o
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afastamento do servidor do cargo por até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração,
desde que necessário para garantir o curso normal da instrução.
§1º O afastamento preventivo poderá ser prorrogado por igual prazo, justificadamente, findo o
qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.
§2º O servidor terá direito à contagem de tempo de serviço para todos os efeitos legais,
enquanto durar o afastamento preventivo.
§3º O servidor afastado preventivamente permanecerá à disposição da comissão processante
enquanto durar o processo.
§4º Cessando os motivos que fundamentaram o afastamento preventivo, a autoridade revogará,
a qualquer tempo, a medida cautelar.
CAPÍTULO III
DA COMISSÃO PROCESSANTE
Art. 172. A sindicância e o processo disciplinar serão conduzidos por comissão composta de no
mínimo 3 (três) servidores efetivos e estáveis, com nível de formação igual ou superior ao
exigido para o cargo do acusado, sorteados dentre os integrantes da Comissão Permanente de
Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, sendo a autoridade competente responsável
por nomeá-los mediante publicação de portaria no DOM e indicar, dentre eles, o seu presidente.
§1º A comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente.
§2º A ausência justificada de um dos membros da Comissão na audiência não comprometerá a
sua realização.
§3º Não poderá participar de Comissão Processante o autor da denúncia ou representação,
cônjuge, companheiro parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até
o terceiro grau.
§4º Os servidores que tenham atuado em comissão de sindicância não poderão participar da
comissão de processo administrativo disciplinar instaurado em decorrência daquela, a fim de
garantir o princípio da imparcialidade.
Art. 173. A Comissão Processante exercerá suas atividades com independência e
imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da
administração.
Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado.
CAPÍTULO IV
DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Art. 174. A sindicância e o processo administrativo disciplinar são os instrumentos destinados a
apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou
que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.
§1º A sindicância será o procedimento eleito quando o processamento for ordenado com base
em meros indícios de autoria e materialidade, sendo assim destinado à apuração de
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irregularidades, em que igualmente deverão ser observados os princípios do devido processo
legal, através da ampla defesa, do contraditório e da produção de todos os meios probatórios
legais.
§2º O processo administrativo disciplinar será o procedimento eleito quando:
I - houver provas conclusivas pré-constituídas, que indiquem a materialidade e autoria, sendo
desnecessário o procedimento investigativo prévio;
II - quando a comissão de sindicância entender pela existência de autoria e materialidade em
infração disciplinar que possa acarretar a pena de demissão.
Art. 175. Os procedimentos disciplinares previstos neste capítulo, no que for cabível, se
desenvolverão nas seguintes fases:
I - instauração, com a publicação do ato que o determinou;
II - citação e intimação do(s) interessado(s) para, querendo, apresentar(em) defesa;
III - instrução;
IV - intimação do(s) interessado(s) para, querendo, ofertar(em) alegações finais;
V - tomada de pareceres jurídicos, se necessário;
VI - relatório final e julgamento.
Art. 176. O presidente da comissão, após nomear o secretário, determinará a autuação da
portaria e das demais peças existentes e instalará os trabalhos, designando dia, hora e local
para as reuniões e ordenará a citação do acusado para apresentar defesa inicial e indicar
provas, inclusive rol de testemunhas até o máximo de 5 (cinco).
Art. 177. Os termos serão lavrados pelo secretário da comissão e terão forma processual e
resumida.
§1º A juntada de qualquer documento aos autos será feita por ordem cronológica de
apresentação, devendo o secretário da comissão rubricar todas as folhas.
§2º As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações
adotadas.
SEÇÃO I
DA CITAÇÃO

Art. 178. A citação do acusado será feita pessoalmente ou por edital.
Art. 179. A citação pessoal poderá ser feita pelo secretário da comissão, apresentando ao
destinatário o instrumento correspondente em duas vias, o qual conterá a descrição resumida da
imputação, o local de reuniões da comissão, com a assinatura do presidente, e o prazo para a
defesa.
§1º Recusando-se o acusado a receber a citação, deverá o fato ser certificado à vista de duas
testemunhas.
§2º A citação também poderá ser efetuada por aviso de recebimento postal em mãos próprias
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(ARMP).
Art. 180. Quando o acusado se encontrar em lugar incerto ou não sabido ou quando houver
fundada suspeita de ocultação para frustrar a diligência, a citação será feita por edital.
Parágrafo único. O edital será publicado, por uma vez, no Boletim Oficial e em jornal de grande
circulação da localidade do último domicílio conhecido, onde houver.
Art. 181. O comparecimento voluntário do acusado perante a comissão supre a citação.
SEÇÃO II
DA INSTRUÇÃO
Art. 182. A instrução será contraditória, assegurando-se ao acusado ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes.
Art. 183. Os autos da sindicância investigativa integrarão o processo disciplinar como peça
informativa.
Art. 184. O prazo para conclusão da instrução não excederá a 180 (cento e oitenta) dias,
contados da data de publicação do ato de instauração do processo.
Art. 185. A comissão promoverá a tomada de depoimentos de testemunhas indicadas pela
comissão e pela defesa, nesta ordem, a produção de outras provas, inclusive a pericial, se
necessária, e por último, será realizado o interrogatório do acusado.
§1º A designação dos peritos recairá em servidores com capacidade técnica especializada, e, na
falta deles, em pessoas estranhas ao serviço público municipal, assegurada ao acusado a
faculdade de formular quesitos.
§2º O presidente da comissão poderá indeferir pedidos considerados impertinentes, meramente
protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.
Art. 186. A defesa do acusado poderá ser promovida por advogado por ele constituído, por
defensor público ou dativo, ou, ainda, pela própria parte interessada.
§1º Caso o defensor do acusado, regularmente intimado, não compareça ao ato, sem justificativa
prévia, o presidente da comissão intimará a própria parte interessada para atuar em sua defesa
ou providenciar que outro defensor o faça.
§2º Nenhum ato da instrução poderá ser praticado sem a prévia intimação do acusado ou de seu
defensor.
Art. 187. Em qualquer fase de qualquer dos procedimentos disciplinares, até a apresentação da
defesa final, poderão ser juntados documentos.
Art. 188. As testemunhas serão intimadas através de ato expedido pelo presidente da comissão,
devendo a segunda via, com o ciente delas, ou mesmo o aviso de recebimento postal mãos
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próprias (ARMP), que será anexado aos autos.
§1º Se a testemunha for servidor, a intimação poderá ser feita mediante requisição ao chefe da
repartição onde serve, com indicação do dia e hora marcados para a audiência.
§2º Os mandados ou ofícios serão expedidos com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de
antecedência à data da inquirição, se servidor, e, 5 (cinco) dias, se particular.
§3º Se as testemunhas arroladas pela defesa não forem encontradas e o acusado, intimado para
tanto, não fizer a substituição dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, prosseguir-se-á nos demais
termos do processo.
Art. 189. O servidor que estiver em gozo de férias ou licença prêmio poderá ser intimado para
prestar depoimento ou declarações, sendo-lhe assegurada a compensação do respectivo dia.
Art. 190. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à
testemunha trazê-lo por escrito.
§1º As testemunhas serão inquiridas separadamente, devendo o presidente da Comissão
adverti-la das penas cominadas em caso de falso testemunho.
§2º Antes de depor, a testemunha será qualificada e prestará compromisso legal.
§3º Não se prestará o compromisso legal de que trata o §2º:
a) os doentes e deficientes mentais e aos menores de quatorze anos;
b) em caso de amizade íntima ou inimizade capital ou parentesco com o acusado ou
denunciante, em linha reta ou colateral até o terceiro grau.
Art. 191. Nos casos em que seja necessária a produção de provas, inclusive a oitiva de
testemunhas e o interrogatório do acusado, em localidade diversa daquela em que se encontra
instaurada a comissão, a audiência poderá ser realizada à distância, salvo se tal medida
acarretar evidente prejuízo ao esclarecimento dos fatos.
§1º As audiências à distância, serão realizadas por meio de videoconferência ou outra tecnologia
similar que garanta a transmissão de imagem e som em tempo real, sendo permitida a presença
do acusado e de seu procurador na sala em que se encontrar a comissão, o depoente ou, ainda,
naquela localizada na sede dos trabalhos do colegiado.
§2º Quando a audiência for realizada nos termos deste artigo, a comissão processante poderá, a
qualquer momento, inquirir o depoente, facultando-se à defesa, ao final, formular novas
perguntas que entender necessárias.
Art. 192. Na hipótese de alguma testemunha ou o acusado, devidamente intimado, não
comparecer para a audiência na data e horário definidos, sem justificativa, após ter-se
aguardado por no mínimo 30 (trinta) minutos, deve a comissão registrar o incidente em termo de
não comparecimento.
§1º No caso previsto no caput sendo uma testemunha a não comparecer e, sendo imprescindível
para a apuração dos fatos o seu depoimento, a comissão determinará nova data para ouvi-la,
fazendo constar na notificação o destaque de que seu depoimento é relevante para o interesse
público.
§2º Na hipótese prevista no caput, sendo o acusado a não comparecer, a comissão determinará
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nova data para o interrogatório, sendo o acusado novamente notificado, de modo que se este
deixar de comparecer outra vez sem justificativa, será deliberada a retomada do curso do
processo sem interrogá-lo, não configurando sua ausência, por si só, afronta à dispositivo
estatutário.
Art. 193. A testemunha, quando for servidor público, não poderá eximir-se da obrigação de
depor, salvo nas hipóteses prevista em lei.
Art. 194. Antes de iniciado o depoimento, o advogado ou a parte interessada poderá contraditar
a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou
indigna de fé.
Parágrafo único. O presidente da Comissão fará consignar em ata a contradita ou arguição e a
resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos
casos previstos no §3º, alínea "b" do Art. 190.
Art. 195. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela e pelos
presentes ao ato.
Parágrafo único. Na hipótese de a testemunha não souber ou puder assinar o termo, o
presidente, depois de ler o documento em voz alta, pedirá a um terceiro que o faça por ela.
Art. 196. Se o presidente verificar que a presença do indiciado, pela sua atitude, poderá influir no
ânimo da testemunha, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará retirá-lo,
prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.
Art. 197. Concluída a inquirição de testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do
acusado, observando os procedimentos previstos nesta Seção.
§1º No caso de mais de um acusado, cada um será ouvido separadamente, podendo ser
promovida acareação, sempre que divergirem em suas declarações.
§2º O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como a inquirição das
testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém,
reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão.
Art. 198. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão, de ofício, ou
a pedido do defensor deste, proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame
por junta médica oficial, da qual participe, pelo menos, um médico psiquiatra.
Parágrafo único. O incidente de insanidade mental será processado em autos apartados e
apensos ao processo principal, ficando este sobrestado até a apresentação do laudo, sem
prejuízo da realização de diligências imprescindíveis.
Art. 199. O acusado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o local onde
será encontrado.
Art. 200. Compete à comissão tomar conhecimento de novas imputações que surgirem contra o
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acusado durante o curso do processo, caso em que este poderá produzir novas provas
objetivando sua defesa.
Art. 201. Ultimada a instrução, intimar-se-á o acusado pessoalmente ou através de procurador
para apresentar defesa final no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se lhe vista do processo.
Parágrafo único. Havendo dois ou mais acusados, o prazo será comum de 20 (vinte) dias.
Art. 202. Considerar-se-á revel o acusado que, regularmente citado, não apresentar defesa no
prazo legal.
§1º A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa.
§2º Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um
defensor dativo.
Art. 203. É causa de nulidade do processo disciplinar:
I - incompetência da autoridade que o instaurou;
II - suspeição e impedimento dos membros da comissão;
III - a falta dos seguintes termos ou atos:
a) citação, intimação ou notificação, na forma desta lei;
b) observância dos prazos para a defesa;
c) recusa injustificada de promover a realização de perícias ou quaisquer outras diligências
imprescindíveis a apuração da verdade.
IV - inobservância de formalidade essencial a termos ou atos processuais.
Parágrafo único. Nenhuma nulidade será declarada se não resultar prejuízo para a defesa, por
irregularidade que não comprometa a apuração da verdade e em favor de quem lhe tenha dado
causa.
Art. 204. Finda a instrução, e apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo.
§1º O relatório deverá conter:
I - resumo das peças principais dos autos, e. síntese dos fatos imputados inicialmente a cada
um dos indiciados;
II - especificação das provas apuradas durante a instrução;
III - síntese das razões da defesa e sua apreciação;
IV - menção às provas em que a comissão se baseou para formar a sua convicção;
V - conclusão, na qual se pronunciará pela inocência ou pela responsabilidade do indiciado, com
as razões que a fundamentam, indicando, se a hipótese for de responsabilização, o dispositivo
legal ou regulamentar infringido, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, se houver, e a
recomendação da penalidade a ser aplicada.
§2º A comissão apreciará, separadamente, as irregularidades que forem imputadas a cada
indiciado.
§3º A comissão deverá informar a autoridade instauradora sobre a existência de condutas
tipificadas criminalmente, para adoção das providências cabíveis.
§4º Havendo discordância de algum membro da comissão, este oferecerá parecer conclusivo em
separado.
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§5º A comissão poderá sugerir providências para evitar reprodução de atos ou fatos
semelhantes aos que originaram o processo e quaisquer outras que lhe pareçam de interesse
público.
Art. 205. O processo, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou
a sua instauração, para julgamento.
SEÇÃO III
DO JULGAMENTO
Art. 206. No prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do processo, a autoridade
julgadora proferirá a sua decisão.
§1º Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo,
este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo.
§2º Havendo mais de um acusado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade
competente para a imposição de pena mais grave.
Art. 207. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando a manifestação da
comissão revelar-se contrária à prova dos autos.
§1º Sendo concluído pela inocência do servidor, a autoridade julgadora do processo determinará
o seu arquivamento.
§2º No caso de o relatório da comissão contrariar a prova dos autos, a autoridade julgadora
poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor da
responsabilidade.
Art. 208. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração
do procedimento ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade total ou parcial, e
ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão, para instauração de novo processo.
Parágrafo único. A autoridade julgadora que der causa à prescrição da ação disciplinar será
responsabilizada, nos termos desta Lei.
Art. 209. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro
dos fatos nos assentamentos individuais do servidor.
Art. 210. Quando a infração estiver capitulada como crime, cópia integral dos autos do processo
disciplinar serão remetidos ao Ministério Público.
Art. 211. O servidor que responde a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou
aposentado voluntariamente, após a sua conclusão e o cumprimento da penalidade, acaso
aplicada.
Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o Art. 40, I, o ato será convertido em
demissão, se for o caso.
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SEÇÃO IV
DA REVISÃO
Art. 212. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício,
quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias não apreciadas, suscetíveis a justificar a
inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.
§1º Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da
família poderá requerer a revisão do processo.
§2º No caso da incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo seu curador.
Art. 213. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente.
Art. 214. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão,
que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário.
Art. 215. O pedido de revisão será dirigido ao Chefe de Poder ou aos Dirigentes superiores das
Autarquias e Fundações que, se autorizá-la, o encaminhará ao dirigente do órgão de onde se
originou o processo disciplinar.
Parágrafo único. Recebida a petição, o dirigente do órgão providenciará a constituição de
comissão revisora, na forma prevista no art. 172.
Art. 216. Os autos da revisão serão apensados aos do processo originário.
Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente juntará documentos ou pedirá dia e hora para
a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar.
Art. 217. A comissão revisora terá até 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos,
prorrogáveis por igual prazo, quando as circunstâncias assim o exigirem.
Art. 218. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora as normas relativas ao processo
disciplinar.
Art. 219. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade.
Parágrafo único. O prazo para julgamento será de até 60 (sessenta) dias, contados do
recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências.
Art. 220. Julgada procedente a revisão, inocentado o servidor, será declarada sem efeito a
penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os seus direitos, exceto em relação à demissão de
cargo de provimento em comissão que será convertida em exoneração.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade.
Art. 221. Aplica-se subsidiariamente ao processo disciplinar o Código de Processo Penal.
TÍTULO VI
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DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES
CAPÍTULO I
DA PREVIDÊNCIA
Art. 222. Os servidores sujeitam-se ao regime previdenciário previsto em lei.
§1º Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em regulamentos,
observadas as disposições desta Lei.
§2º O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé implicará devolução
ao erário do total auferido, sem prejuízos da responsabilização nas esferas civil, penal e
administrativa.
CAPÍTULO II
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEÇÃO I
DO AUXÍLIO-FUNERAL
Art. 223. O auxílio-funeral é devido a família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em
valor equivalente a 1 (um) mês de remuneração ou subsídio.
§1º No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de
maior remuneração.
§2º Se o funeral for custeado por terceiros, este será indenizado, observadas as disposições
deste artigo.
§3º Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, as despesas de
transporte do corpo correrão à conta dos recursos do Município, autarquia ou fundação pública.
SEÇÃO II
DO AUXÍLIO-RECLUSÃO
Art. 224. À família do servidor ativo é devido o auxílio-reclusão, nos seguintes valores e
condições:
I - dois terços da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou
preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão;
II - à metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença
definitiva, à pena que não determine a perda do cargo.
Parágrafo único. O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em
que o servidor for posto em liberdade ainda que condicional.
CAPÍTULO III
DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Art. 225. Os Poderes Executivo e Legislativo, suas Autarquias e Fundações públicas, por seus
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órgãos, mediante contratos, convênios ou com outras instituições, poderão prestar serviços de
assistência médica, odontológica, laboratorial, hospitalar e farmacêutica aos servidores ativos e
inativos.
§1º Nas hipóteses previstas neste Estatuto em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção
médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para a sua realização o órgão ou
entidade celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do sistema
público de saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública, ou com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
§2º Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no parágrafo anterior,
o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica, que
constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades
dos seus integrantes, com a comprovação de suas habilitações e de que não estejam
respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão.
§3º Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam o Município e suas entidades
autárquicas e fundacionais autorizadas a:
I - celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços de assistência à saúde para
os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus
respectivos dependentes, nos termos da Lei;
II - contratar, mediante licitação, na forma da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, operadoras
de planos e seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de
funcionamento do órgão regulador.
TÍTULO VII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 226. Todos os complementos e regulamentos previstos nesta lei deverão ser implementados
em até 180 (cento e oitenta dias) contados da entrada em vigor da presente Lei Complementar.
Art. 227. Às sindicâncias e processos administrativos em trâmite no âmbito dos Poderes
Executivo e Legislativo, suas Autarquias e Fundações, por ocasião da entrada em vigor desta lei,
aplicam-se as regras por esta estabelecidas, sem prejuízo dos atos já praticados.
TÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 228. Fica garantido o direito de greve aos servidores conforme a Constituição Federal e
legislação ordinária.
Art. 229. Fica garantido o direito à associação sindical e profissional.
Art. 230. Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que
dele dependam economicamente, conforme comprovação na declaração de Imposto de Renda
ou por outro meio legal, e constem de seu assentamento funcional.
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Parágrafo único. Equiparam-se ao cônjuge a companheira ou companheiro designado que
comprove união estável como entidade familiar.
Art. 231. O servidor que esteja sujeito à fiscalização de órgão profissional e for suspenso do
exercício da profissão, enquanto durar a medida, não poderá desempenhar atividade que
envolva responsabilidade técnico-profissional.
Parágrafo único. Se a suspensão se der por conduta dolosa do servidor, este estará sujeito à
apuração disciplinar de sua conduta pela Administração Municipal.
Art. 232. Para todos os efeitos previstos nesta lei, os exames de sanidade física e mental serão
obrigatoriamente realizados por médico designado pelo Município.
§1º Em casos especiais, atendendo a natureza da enfermidade, o Chefe do Poder Executivo e
os Dirigentes das Autarquias e Fundações Públicas instituídas e mantidas pelo Município
poderão designar uma junta médica para proceder ao exame, dela fazendo parte,
obrigatoriamente, um médico do Município.
§2º Os atestados médicos que concedam mais de 5 (cinco) dias de afastamento aos servidores
municipais terão sua validade condicionada à ratificação posterior por médico designado pelo
Município.
Art. 233. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do
começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o
prazo vencido em dia em que não haja expediente.
Art. 234. São isentos de taxas, emolumentos ou custas os requerimentos, certidões ou outros
papéis que, na esfera administrativa, interessarem ao servidor público, ativo ou inativo, nessa
qualidade.
Art. 235. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não
poderá ser privado de quaisquer de seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional,
nem se eximir do cumprimento de seus deveres.
Art. 236. O dia do servidor público será comemorado em 28 (vinte e oito) de outubro.
Art. 237. É facultada a delegação de competência quanto a atos previstos nesta lei.
Art. 238. Fica assegurado aos servidores estáveis cujos cargos efetivos vagaram no âmbito do
Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações em decorrência de posse em outro cargo efetivo
inacumulável na União, Estados ou outro Município, o direito de recondução previsto no art. 35,
§1º, "a", pelo período de 3 (três) anos, contado da vacância.
Art. 239. Resta extinta a vantagem denominada Licença-Prêmio por Assiduidade, resguardados
na íntegra o direito adquirido daqueles que completaram, sem gozo, o quinquênio para sua
aquisição.
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§1º Será garantida a concessão parcial da vantagem, na proporção de 12 (doze) dias de licença
para cada 12 (doze) meses contabilizados de aquisição.
§2º Os dias de Licença-Prêmio por Assiduidade adquiridos pelos atuais servidores devem ser
gozados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados da entrada em vigor desta Lei,
sob pena de decadência.
Art. 240. O presente Estatuto se aplica também aos servidores do Poder Legislativo Municipal,
cabendo ao seu Presidente as atribuições reservadas nesta Lei Complementar ao Prefeito,
quando for o caso.
Art. 241. Fica assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter
permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.
Art. 242. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações
próprias do orçamento vigente e de créditos suplementares que se fizerem necessários.
Art. 243. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Antônio Carlos, 19 de abril de 2022.

GERALDO PAULI
Prefeito
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LEI COMPLEMENTAR N.º 6/2022
Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo do Município de Antônio Carlos,
Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.
GERALDO PAULI, Prefeito de Antônio Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A organização administrativa do Poder Executivo Municipal, orientada pelos princípios
constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência,
passa a reger-se por esta Lei.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Art. 2º A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal constitui-se dos seguintes
órgãos:
I – Gabinete do Chefe do Poder Executivo;
II – Procuradoria Geral;
III – Controladoria Interna;
IV – Ouvidoria;
V – Secretaria de Administração e Finanças;
VI – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
VII – Secretaria de Desenvolvimento Urbano;
VIII – Secretaria de Educação e Cultura;
IX – Secretaria de Esporte, Turismo, Indústria e Comércio;
X – Secretaria de Infraestrutura;
XI – Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social.
CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO
SEÇÃO I
DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Art. 3º Ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo compete:
I – assistir ao Prefeito na organização de atividades de gestão e controle de prioridades do
governo, preparando documentos, relatórios e prestando informações;
II – assistir às atividades de planejamento e direção dos trabalhos realizados no Gabinete do
Prefeito, sob a supervisão do Prefeito;
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III – organizar as reuniões do Prefeito, recebendo as pessoas e zelando pela imagem do
governo;
IV – dar assistência ao Prefeito em suas relações com os órgãos da administração municipal,
instituições públicas (Governo Estadual e Federal, Legislativo, Judiciário), instituições privadas e
comunidade;
V – preparar e encaminhar o expediente a ser despachado pelo Prefeito;
VI – coordenar as atividades de imprensa, relações públicas e divulgação de diretrizes, planos,
programas e outros assuntos de interesse da Prefeitura;
VII – controlar/receber/distribuir a correspondência do gabinete;
VIII – supervisionar e organizar os Conselhos Municipais;
IX – manter o Prefeito informado sobre as atividades e solicitações requeridas e de competência
das Secretarias.
Art. 4º O Gabinete do Chefe do Poder Executivo possui a seguinte estrutura administrativa:
I – Diretoria de Comunicação;
II – Diretoria de Convênios.
Art. 5º À Diretoria de Comunicação compete:
I – dirigir os trabalhos relativos à comunicação e imprensa;
II – acompanhar e assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à política de comunicação;
III – dirigir, planejar e organizar as entrevistas, notícias e quaisquer atividades relacionadas à
divulgação e comunicação no âmbito municipal;
IV – zelar pela transparência e imparcialidade nas informações.
Art. 6º À Diretoria de Convênios compete:
I – gerenciar a elaboração das propostas dos convênios;
II – assistir o Prefeito sobre o andamento dos convênios firmados;
III – gerenciar o abastecimento de informações sobre os convênios vigentes;
IV – coordenar a prestação de contas ao Badesc e executar a liberação das parcelas
autorizadas;
V – coordenar a prestação de contas dos convênios federais e estaduais.
VI – receber, conferir e organizar, de acordo com as exigências, documentos relativos à
aplicação dos recursos;
IX – encaminhar à Secretaria competente, para os ajustes finais, a documentação organizada e
conferida;
X – promover todos os atos inerentes à atividade de supervisão, controle e aplicação de recursos
oriundos de convênios.
SEÇÃO II
DA PROCURADORIA GERAL
Art. 7º À Procuradoria Geral compete:
I – prestar assessoria jurídica ao Prefeito, Secretarias e demais órgãos da Administração pública
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municipal;
II – promover ações e realizar a defesa, em juízo ou fora dele, de direitos e interesses do
Município;
III – emitir pareceres sobre questões jurídicas;
IV – elaborar a redação e/ou dar parecer de projetos de lei, justificativas de vetos, decretos,
regulamentos, minutas de contratos, editais de licitação e outros documentos de natureza
jurídica; V – cobrar administrativa e judicialmente a dívida ativa, devida por impostos, taxas, contribuição
de melhoria e outras provenientes de créditos administrativos;
VI – propor medidas jurídicas que visem proteger o patrimônio da Administração Pública
Municipal;
VII – assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos a ações de desapropriação, aquisição e
alienação de imóveis pela Prefeitura, efetuando o devido acompanhamento até o final;
VIII – orientar juridicamente nos Inquéritos Administrativos, inclusive, sugerindo medidas
necessárias à uniformização da jurisprudência administrativa;
IX – Analisar e dar parecer jurídico sobre processos administrativos dos servidores municipais e
sobre atos das Secretarias Municipais;
X – Analisar e dar parecer jurídico sobre os atos mais importantes enviados ao Legislativo ou
dele oriundos, principalmente os litigiosos;
XI – Realizar a representação do Prefeito nos atos jurídicos que o requeiram.
SEÇÃO III
DA CONTROLADORIA INTERNA
Art. 8º À Controladoria Interna compete:
I – coordenar e avaliar, no âmbito do Poder Executivo, o Sistema de Controle Interno;
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III – orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão contábil, orçamentária, financeira,
patrimonial e operacional dos órgãos da administração com vistas a regular e racionalizar a
utilização dos recursos e bens públicos;
IV – elaborar, apreciar e submeter ao Chefe do Poder Executivo estudos e propostas de
diretrizes, programas e ações que objetivem a racionalização da execução da despesa e o
aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira, administrativa e patrimonial no âmbito da
administração municipal, com o objetivo de promover ações de implementação para arrecadação
das receitas orçadas;
V – fiscalizar, por meio de auditorias periódicas, e outras ações de controle, as contas dos
responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de bens e valores públicos, com acesso a
espaços físicos, arquivos físicos e eletrônicos, livros contábeis, balancetes e demais documentos
que se mostrarem necessários à fiscalização;
VI – recomendar a adoção de medidas preventivas e corretivas, contra atos que, por ação ou
omissão, derem causa a perda, subtração ou malversação de valores, bens e materiais de
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propriedade ou responsabilidade do Município e contra atos comissivos e omissivos que
atentarem contra a legalidade, probidade e moralidade públicas;
VII – alertar a autoridade administrativa competente para que adote as medidas administrativas
internas necessárias ao ressarcimento em casos cientificados de irregularidade que possa
resultar prejuízo ao erário, ou para que instaure a tomada de contas especial, caso não tenha
obtido o ressarcimento com a adoção das medidas administrativas internas;
VIII – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, na execução dos
programas de governo e dos orçamentos do Município;
IX – coordenar, supervisionar e fiscalizar as políticas e normas de transparência aplicáveis ao
Poder Executivo Municipal, viabilizando, junto aos demais setores, as condições necessárias
para que os munícipes sejam permanentemente informados sobre os dados da execução
orçamentária, financeira e patrimonial do Município e demais dados determinados pela
legislação de regência;
X – definir, em integração com os demais órgãos do Poder Executivo, procedimentos de
integração e consolidação de dados e informações relativas às atividades de controle interno e
expedir normas para disciplinar as ações de transparência, auditoria e correição do município;
XI – fiscalizar e avaliar as atividades de controle das operações de crédito, avais e garantias,
bem como dos direitos e haveres do município;
XII – editar, aprovar e executar o Plano Anual de Auditoria Interna e o Calendário Municipal de
Obrigações;
XIII – investigar, com ou sem decretação de sigilo, qualquer ato administrativo posto em
suspeição, mediante representação formal;
XIV – monitorar o cumprimento das recomendações expedidas, quando acolhidas pela
autoridade administrativa competente, bem como o cumprimento das recomendações ou
determinações expedidas pelos órgãos de controle externo;
XV – elaborar relatórios mensais e anuais das atividades do Controle Interno a serem
encaminhados ao Chefe do Poder Executivo e ao Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina, conforme o caso;
XVI – determinar e supervisionar a criação de normas e procedimentos atinentes às atividades
correcionais e de sindicância, com base na legislação que rege a matéria, bem como os
procedimentos para instauração e formalização do Processo Administrativo Disciplinar;
XVII – determinar, com ou sem decretação de sigilo, a instauração de procedimentos
investigatórios ou sindicâncias para apurar faltas funcionais referentes a atos de corrupção,
malversação de recursos públicos, danos ao erário e casos de inobservância, desobediência e
inadimplemento de obrigações estatuídas em normas legais ou regulamentares de controle ou
estabelecidas por órgãos de controle, encaminhando os resultados e conclusões, havendo
elementos de materialidade e autoria, ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo, para abertura
de processo administrativo disciplinar e ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis na
espécie;
XVIII – requisitar e orientar a instauração de investigações ou sindicâncias setoriais para apurar
faltas funcionais não relacionadas no inciso anterior ou que comportem menor gravidade, a fim
de monitorar as atividades;
XIX – apoiar os órgãos de controle externo no exercício de sua missão institucional e levar ao
conhecimento destes, conforme disposição legal, normativa e ou regulamentar, toda e qualquer
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irregularidade e ou ilegalidade insanáveis de que tiver ciência no exercício de suas atribuições,
sob pena de responsabilidade solidária;
XX – requisitar dos órgãos da estrutura administrativa e demais entidades encarregadas da
administração ou gestão de recursos públicos informações, documentos, processos e outros
dados necessários à execução de suas atribuições, vedada a sonegação de acesso, inclusive às
dependências dos referidos órgãos e entidades, ressalvadas as exceções e sigilos legais;
XXII – Avaliar e assinar os relatórios de Gestão Fiscal e Resumido da Execução Orçamentária;
XXIII – Avaliar os gestores da administração no desempenho de suas funções e
responsabilidades;
XXIV – Elaborar e submeter previamente ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal,
conforme necessário, a prorrogação de auditorias internas, inclusive a possibilidade de
solicitação de auditorias externas;
XXV – fiscalizar e preservar a gestão de dados pessoais, com o objetivo de prevenir a ocorrência
de incidentes de segurança passíveis de causar danos aos titulares em virtude do tratamento de
dados pessoais, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados vigente.
SEÇÃO IV
DA OUVIDORIA
Art. 9º À Ouvidoria compete:
I – receber e dar tratamento, nos termos de regulamento:
a. manifestações de usuários de serviços públicos a que se refere o Capítulo III da Lei nº
13.460/2017;
b. aos relatos de informações a que se refere o art. 4º-A da Lei nº 13.608/2018;
c. às petições destinadas ao exercício dos direitos do titular de dados pessoais perante o
Poder Público referidos no art. 18 da Lei nº 13.709/2018.
II – adotar as medidas necessárias ao cumprimento dos prazos legais e da qualidade das
respostas às manifestações de usuários de serviços públicos recebidas;
III – formular, executar e avaliar ações e projetos relacionados às atividades de ouvidoria da
respectiva área de atuação;
IV – coletar, ativa ou passivamente, dados acerca da qualidade e da satisfação dos usuários
com a prestação de serviços públicos prestados pelo ente, órgão ou entidade municipais;
V – analisar dados recebidos ou coletados a fim de produzir informações com vistas ao
aprimoramento da prestação dos serviços e à correção de falhas;
VI – zelar pela adequação, atualidade e qualidade das informações constantes na Carta de
Serviços do ente, órgão ou entidade municipais;
VII – adotar meios de solução pacífica de conflitos entre usuários dos serviços públicos e a ente,
órgão ou entidade municipais, bem como entre agentes públicos, no âmbito interno, com a
finalidade de qualificar o diálogo entre as partes e tornar mais efetiva a resolução do conflito,
quando cabível;
VIII – realizar a articulação com instâncias e mecanismos de participação social;
IX – realizar a articulação, no que se refere às competências de sua unidade, com os demais
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órgãos e entidades encarregados de promover a defesa dos direitos dos usuários de serviços
públicos, tais como ouvidorias de outros entes e Poderes, Ministérios Públicos e Defensorias
Públicas;
X – realizar a articulação com as demais unidades do ente, órgão ou entidade municipais para a
adequada execução de suas competências;
XI – exercer a supervisão técnica de outros canais de relacionamento com os usuários de
serviços públicos, quanto ao cumprimento do disposto no art. 13 e art. 14 da Lei nº 13.460/2017;
XII – produzir anualmente o relatório de gestão, nos termos dos artigos 14 e 15 da Lei nº
13.460/2017;
XIII – gozar de autonomia no exercício de suas atribuições;
XIV – elaborar o planejamento das ações da Ouvidoria por meio de plano de trabalho anual a ser
aprovado pelo dirigente máximo do ente, órgão ou entidade municipais e encaminhado ao
Conselho de Usuários para ciência e acompanhamento das ações.
SEÇÃO V
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Art. 10º À Secretaria de Administração e Finanças incumbe:
I – realizar a gestão e o acompanhamento de todas as funções administrativas;
II – centralizar o processamento de dados e informações em geral da administração;
III – colaborar com o planejamento das atividades da Prefeitura Municipal em harmonia com as
demais secretarias municipais;
IV – acompanhar o atendimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos
pelas Emendas Constitucionais nº 14/1998 e nº 29/2000, respectivamente;
V – realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo
com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;
VI – fiscalizar as Secretarias Municipais quanto ao cumprimento do orçamento aprovado;
VII – promover o planejamento e implementação dos programas e ações de modernização
administrativa, especialmente no que se refere a patrimônio (alienação, concessões, permissões
e autorizações), pessoal e recursos humanos, licitações, compras, materiais e almoxarifado,
manutenção (móveis, máquinas, equipamentos, veículos, computadores, impressoras, internet,
dentre outros), processamento de dados, protocolo (expediente e arquivo), ponto eletrônico,
telefonia, zeladoria e vigilância;
VIII – administrar o patrimônio e a folha de pagamento dos servidores (diretos e indiretos);
IX – organizar concursos públicos e processos seletivos.
X – adotar políticas de treinamento de pessoal: administração de cargos, funções, salários e
regime disciplinar;
XI – formalizar e supervisionar os serviços públicos autorizados, permitidos e concedidos;
XII – administrar os contratos dos prestadores de serviços;
XIII – assessorar, acompanhar e orientar o Prefeito no que se refere a aplicação do orçamento
público, arrecadação de tributos e controle fiscal;
XIV – formular e propor ao Prefeito as políticas fiscal e financeira do Município;
XV – exercer a administração financeira e tributária do Município;
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XVI – acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais no âmbito
do Município;
XVII – elaborar, acompanhar e rever a programação financeira;
XVIII – fiscalizar a regularidade das despesas e das ordens de pagamento para a expedição
autorizada do Prefeito;
XIX – orientar e assessorar o setor de Contabilidade da Administração Pública Municipal;
XX – orientar e acompanhar a preparação de balanços, balancetes e prestações de contas do
Governo Municipal;
XXI – fiscalizar o emprego do dinheiro público e providenciar a tomada de contas dos agentes
responsáveis pela guarda e movimentação de dinheiro, de títulos e valores pertencentes ao
erário público municipal;
XXII – administrar as dívidas públicas;
XXIII – repassar todas as informações de natureza financeira e contábil do Município;
XXIV – proceder à verificação da situação financeira, avaliando o cumprimento das metas
previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do
Município;
XXV – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres do Município;
XXVI – examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;
XXVII – examinar as fases de execução da despesa, sob os aspectos da legalidade,
legitimidade, economicidade e razoabilidade;
XXVIII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito,
emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;
XXIX – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta “restos a pagar” e
“despesas de exercícios anteriores”;
XXX – acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e
examinar as despesas correspondentes;
XXXI – supervisionar as medidas adotadas pelo Poder Executivo para o retorno da despesa total
com pessoal ao respectivo limite.
Art. 11. A Secretaria de Administração e Finanças possui a seguinte estrutura administrativa:
I – Diretoria de Administração e Finanças:
a. Gerência de Finanças e Arrecadação;
b. Gerência de Licitação, Compras e Contratos;
c. Gerência de Recursos Humanos.
Art. 12. À Diretoria de Administração e Finanças incumbe:
I – assessorar o Secretário Municipal de Administração e o Prefeito nas atividades financeiras,
contas a pagar e contas a receber, cobrança e gerenciamento das atividades de recursos e
dotação;
II – assessorar o Secretário de Administração e orientar os servidores da Secretaria Municipal de
Administração sobre as legislações vigentes referente a Compras Municipais, Licitações e
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Contratos;
III – assessorar e analisar a confecção de pareceres de processos administrativos, como a
confecção de Editais de Licitação e Contratos;
IV – analisar os relatórios gerenciais e indicadores de performance administrativa, e o
cumprimento das metas e objetivos do Plano de Governo;
V – coordenar a elaboração e posterior execução do orçamento da Secretaria;
VI – supervisionar os despachos em processos administrativos que requeiram a intervenção da
Secretaria, quanto à orientação documental e administrativa;
VII – orientar a realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros
aspectos dos serviços públicas.
Art. 13. À Gerência de Finanças e Arrecadação incumbe:
I – administrar o fluxo de ingressos financeiros ao tesouro municipal;
II – planejar, avaliar, coordenar, controlar e executar as atividades do sistema de tributação;
III – planejar, controlar, coordenar executar e avaliar o sistema de arrecadação, compreendendo
o controle do fluxo de documentos e informações relativas à arrecadação;
IV – controlar e manter o cadastro de contribuintes;
V – controlar a arrecadação dos tributos;
VI – inscrição do contribuinte devedor em Dívida Ativa do município;
VII – executar a cobrança da Dívida Ativa de contribuinte devedor;
VIII – planejar, coordenar, avaliar as atividades do sistema de fiscalização;
IX – promover medidas no sentido de evitar a evasão de rendas e a fraude fiscal;
X – estabelecer diretrizes para ação fiscalizadora em todo o município;
XI – elaborar relatórios mensais e anuais das atividades;
XII – apresentar estimativa de arrecadação para exercício seguinte;
XIII – analisar e fiscalizar o cumprimento da legislação tributária;
XIV – controlar e manter cadastro de estabelecimento bancário autorizado a arrecadar receitas;
XV – orientar os contribuintes sobre as obrigações tributárias;
XVI – tomar conhecimento de tecnologia disponível no mercado, voltada à fiscalização de
tributos de forma a poder ser empregada nas atividades da gerência tributária.
Art. 14. À Gerência de Licitação, Compras e Contratos incumbe:
I – gerenciar o Departamento de Compras do Município, instruindo os procedimentos licitatórios,
zelando pela legalidade e economicidade das compras da Administração Pública;
II – organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores;
III – adquirir materiais ou serviços, conforme normas e Leis em vigor;
IV – realizar processos de compra com dispensa e inexigibilidade de licitação, conforme
dispositivos em Lei;
V – encaminhar à contabilidade notas fiscais, solicitação de empenho e demais documentos
necessários a contabilização e pagamento;
VI – elaborar pesquisas de preços para a instauração de processos de licitação, buscando
sempre o preço mais vantajoso ao Município;
VII – elaborar processos de licitação de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
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e Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações;
VIII – elaborar e gerenciar contratos administrativos e convênios;
IX – informar ao Secretários municipais os prazos dos contratos;
X – publicar extratos de contratos, convênios, resultados de licitação, dispensa e inexigibilidades;
XI – prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo na
revisão e implantação de normas e procedimentos relativos às atividades de compras e
aquisições da Administração Municipal;
XII – programar, executar, supervisionar, controlar e coordenar os procedimentos de compras da
Administração, de acordo com as normas e diretrizes superiores do Governo Municipal,
pertinentes à Diretoria de Compras e Licitações;
XIII – prestar suporte administrativo necessário para o funcionamento eficaz da Comissão de
Licitação;
XIV – desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo
Municipal.
Art. 15. À Gerência de Recursos Humanos incumbe:
I – gerenciar, controlar, planejar e organizar as atividades de Recursos Humanos junto ao gestor
imediato;
II – estabelecer diretrizes para implantação e desenvolvimento de programas de administração
de salários e benefícios, treinamento, desenvolvimento, avaliação de estágio probatório, planos
de carreiras e processo administrativo disciplinar;
III – estabelecer as políticas e diretrizes para a área de Gestão de Recursos Humanos;
IV – promover ações articuladas, visando a assegurar a uniformidade e padronização da
documentação do servidor;
V – realizar a convocação de candidatos a pedido do Prefeito conforme legislação em vigor,
responsabilizando-se pela chamada e conferência dos documentos;
VI – acompanhar programas, projetos e ações governamentais específicos da área de gestão de
recursos humanos, definindo objetivos sistêmicos de forma articulada;
VII – desenvolver, por meio de política municipal de capacitação, uma cultura organizacional
focada na cidadania e no princípio de que o servidor público é agente facilitador na prestação de
serviços à sociedade.
VIII – analisar e assessorar a confecção de pareceres administrativos referentes a assuntos da
pasta de servidores, de acordo com as políticas e as legislações vigentes no Município;
IX – Planejar, viabilizar, executar e/ou promover a participação em cursos de capacitação,
aperfeiçoamento, programas de desenvolvimento e de formação dos servidores municipais.
SEÇÃO VI
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Art. 16. À Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente incumbe:
I – elaborar, implementar, executar e avaliar políticas agrárias junto a órgãos da administração
pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares;
II – elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de
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atuação da Secretaria de Agricultura com participação da sociedade civil;
III – encaminhar providências e prestar orientação aos produtores rurais;
IV – planejar, organizar e administrar benefícios concedidos ao setor agropecuário;
V – planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade do
setor produtivo municipal para subsidiar ações profissionais;
VI – prestar assessoria e apoio ao sindicato de produtores rurais;
VII – planejamento, organização e administração de Serviços agrários da Prefeitura;
VIII – realizar estudos sobre o perfil dos produtores rurais para fins de concessão de benefícios
junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.
Art. 17. A Secretaria de Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente possui a seguinte estrutura
administrativa:
I – Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente:
a. Gerência de Agricultura e Meio Ambiente.
Art. 18. À Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente incumbe:
I – assessorar o Secretário Municipal de Agricultura em todas as atividades deste, e representálo, na sua ausência;
II – coordenar as ações técnico-administrativas da Secretaria Municipal de Agricultura e de
outros órgãos do Município, se solicitado;
III – coordenação da frota agrícola e pedidos de horas máquina;
IV – acompanhar e assistir aos produtores, com encaminhamento ao corpo técnico da
Secretaria;
V – realizar balanço das atividades de assistência técnica aos produtores;
VI – realizar vistoria técnica nas propriedades rurais, em conjunto com o engenheiro agrônomo;
VII – registrar gastos da Secretaria;
VIII – levantar materiais para manutenção dos serviços da Secretaria;
IX – coordenar os cursos fornecidos pela Secretaria;
X – gerenciar e acompanhar os serviços da pasta;
XI – apoiar as atividades de fomento ao setor;
XII – chefiar as atividades voltadas à manutenção e conservação dos caminhos de roça e
estradas vicinais;
XIII – chefiar e coordenar os serviços de castração executados pelos veterinários;
XIV – chefiar a execução das atividades voltadas a pecuária;
XV – apoiar as atribuições voltadas aos Diretores da pasta;
XVI – zelar pela conservação e manutenção das máquinas e equipamentos;
XVII – informar corretamente o número de horas-máquinas e equipamentos, quando da
execução de trabalhos dentro da propriedade;
XVIII – buscar novas tecnologias nas áreas de agricultura e pecuária, que venham em benefício
dos agricultores;
XIX – orientar e acompanhar produtores no campo;
XX – buscar e elaborar novos projetos visando a diversificação de atividades para o homem
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rural;
XXI – incentivar os agricultores na organização da produção, industrialização e comercialização;
XXII – gerenciar e organizar as atividades relativas ao Meio Ambiente, de acordo com a
legislação em vigor;
XXIII – integrar projetos, programas e ações com todas as Secretarias, especialmente a da
Educação e Cultura, visando criar e desenvolver uma verdadeira consciência ecológica de
proteção à fauna, à flora e aos bens naturais;
XXIV – desenvolver projetos e ações na área de proteção ambiental;
XXV – conhecer legislação específica de proteção ao meio ambiente;
XXVI – coordenar e organizar a coleta de lixo.
Art. 19. À Gerência de Agricultura e Meio Ambiente incumbe:
I – elaborar projetos de crédito rural para atender demanda dos produtores;
II – encaminhar e elaborar projetos do Banco da Terra;
III – promover e realizar cursos, palestras, seminários no meio rural;
IV – orientar e elaborar projetos na área de agricultura e pecuária;
V – supervisionar e elaborar projetos junto ao corpo técnico.
SEÇÃO VII
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Art. 20. À Secretaria de Desenvolvimento Urbano incumbe:
I – orientar a elaboração de projetos pertinentes a obras públicas municipais, visando manter um
padrão estético e paisagístico urbano, bem como a preservação do Meio Ambiente;
II – executar os projetos e atividades concernentes à construção e conservação de obras
públicas municipais de interesse local administrativo ou para a comunidade;
III – fiscalizar o cumprimento das normas referentes às construções particulares;
IV – fiscalizar o cumprimento das normas referentes a ocupação do solo urbano e posturas do
Município;
V – analisar reivindicações da comunidade relativas as atividades, ações e programas
desenvolvidos pelo Poder Executivo;
VI – coordenar diretamente o trânsito urbano em observância da legislação pertinente e em
colaboração com órgãos ou entidades de outros entes da federação;
VII – acompanhar o controle e avaliação sistemática de desempenho dos planos e programas
específicos da secretaria e os projetos em andamento;
VIII – apoiar diretamente ao Prefeito nas propostas de planejamento.
Art. 21. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano possui a seguinte estrutura administrativa:
I – Superintendência de Obras e Fiscalização;
II – Diretoria de Desenvolvimento Urbano:
a. Gerência de Defesa Civil e Segurança.
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Art. 22. À Superintendência de Obras e Fiscalização incumbe:
I – fiscalizar o cumprimento de normas e diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
do Município e de outros planos;
II – fiscalizar o uso do solo urbano;
III – fiscalizar as construções e reformas de prédios públicos;
IV – fiscalizar os serviços de pavimentação de ruas;
V – auxiliar na elaboração de orçamentos;
VI – auxiliar na análise dos recursos à disposição e alinhamento com o orçamento para a
execução das obras;
VII – auxiliar na fiscalização do cumprimento dos contratos e respectivos prazos previstos;
VIII – zelar pela qualidade dos serviços prestados;
XIX – coordenar e desenvolver a implementação de políticas e programas para o
desenvolvimento urbano
Art. 23. À Diretoria de Desenvolvimento Urbano incumbe:
I – coordenar e desenvolver a implementação de políticas e programas para o desenvolvimento
urbano, sob a supervisão do Secretário Municipal;
II – elaborar estudos e pesquisas para o desenvolvimento urbano;
III – coordenar e dar encaminhamento a projetos urbanos;
IV – desenvolver e assessorar estudos referentes a projetos de programas habitacionais e de
mobilidade urbana;
V – coordenar o planejamento e elaboração de planilha de execução de obras;
VI – elaborar ou encaminhar serviços de diagnóstico, estudos ou pesquisas de natureza social,
econômica ou urbanística, ou em outros campos, bem como o levantamento e atualização de
dados estatísticos e informações básicas que se façam necessários ao processo de
planejamento do Município;
VII – estabelecer normas e diretrizes para a elaboração, acompanhamento, controle, avaliação e
atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município e de outros planos;
VIII – programas e projetos que visem ordenar a ocupação, o uso ou a regularização de posse
do solo urbano;
IX – fazer a orientação normativa e controle do processo de planejamento em nível municipal,
incluindo instruções para elaboração de planos, programas e projetos;
X – gerenciar, orientar, organizar e supervisionar os serviços de construção de pavimentação
asfáltica em vias urbanas e distrito industrial.
Art. 24. À Gerência de Defesa Civil e Segurança incumbe:
I – fixar as políticas relativas à Defesa Civil Municipal, sob a supervisão do Secretário Municipal;
II – coordenar as atividades de informação acerca da defesa civil junto aos Munícipes;
III – coordenar a equipe na execução de projetos de prevenção relacionados à pasta.
IV – manter e mapear informações sobre as ocorrências de desastres e atividades de defesa
civil;
V – gerenciar a coleta, a distribuição e o controle dos suprimentos necessários ao abastecimento
da população atingida em situação de desastres bem como o mapeamento destes;
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VI – gerenciar as equipes de mapeamento de risco nas ações emergenciais e em circunstâncias
de desastres.
SEÇÃO VIII
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Art. 25. À Secretaria de Educação e Cultura incumbe:
I – promover educação gratuita de qualidade aos munícipes de forma igualitária e indistinta nos
termos da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases e da Lei Municipal de Sistema de
Ensino;
II – promover atividades educacionais, culturais e a preservação da memória do Município,
incentivando e atuando em eventos festivos e de preservação do patrimônio;
III – participar da elaboração do PPA, buscando executar o mesmo de acordo com as metas do
Plano Municipal de Educação;
IV – criar plano de metas e ações com base no PPA para garantir uma educação de qualidade;
V – buscar manter boa infraestrutura das escolas, alimentação escolar, transporte e a relação
com a comunidade, fazendo bom uso dos recursos públicos;
VI – promover o atendimento ao(a) aluno(a), no ensino fundamental público, por meio de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte e alimentação;
VII – promover atendimento à educação infantil de qualidade, garantindo os direitos da criança
por meio dos programas do governo federal;
VIII – adotar um calendário escolar para as unidades educativas que compõem a rede municipal
de ensino;
IX – gerir os recursos destinados à Educação e Cultura pela Legislação Municipal pertinente;
X – gerir recursos específicos oriundos de outras esferas da federação na forma de convênios,
programas ou fundos que se destinam à Educação e Cultura;
XI – fiscalizar o cumprimento das atribuições das diretorias e gerências que compõem a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
XII – orientar as diretorias e gerências que compõe a Secretaria na elaboração do planejamento
de ações futuras;
XIII – atuar para a plena execução das atribuições da Secretaria que lhe é confiada;
XIV – colaborar com o planejamento das atividades da Prefeitura Municipal em harmonia com as
Secretarias Municipais.
XV – estar atento aos indicadores de aprendizagem e planejar ações com todo o quadro de
educadores para melhorar o desempenho dos(as) alunos(as);
XVI – definir junto ao Prefeito o uso dos recursos financeiros, assegurando que sejam aplicados
devidamente, conforme a legislação e com objetivo de fortalecer o setor.
Art. 26. A Secretaria de Educação e Cultura possui a seguinte estrutura administrativa:
I – Diretoria de Educação:
a. Gerência de Compras;
b. Coordenadoria de Projetos Educacionais;
c. Coordenadoria de Ensino;
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d. Gerência de Frotas;
II – Diretoria de Cultura.
Art. 27. À Diretoria de Educação incumbe:
I – oportunizar e/ou propor ao grupo de trabalho a busca de soluções satisfatórias para
dificuldades e/ou problemas que se apresentem nas áreas administrativa e pedagógica às
situações em que forem necessárias;
II – manter-se atualizado em relação às políticas nacional e estadual de educação aplicando
medidas técnicas e pedagógicas às situações que forem necessárias;
III – ser contemporâneo com o grupo de trabalho e comunidades educativas;
IV – acompanhar a execução do Plano Municipal de Educação, bem como promover os
ajustamentos que se façam necessários;
V – liderar a elaboração pela equipe de trabalho da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
de programas analíticos, instruções metodológicas, critérios de medida de aprendizagem e
outros afins relacionados às medidas pedagógicas administrativas da Rede Municipal de Ensino.
VI – coordenar programas de aperfeiçoamento dos professores através de eventos, palestras,
simpósios, seminários, cursos, dentre outros;
VII – assessorar o gestor imediato na formulação, programação e implantação da política
educacional do município;
VIII – assessorar o gestor imediato na articulação com as autoridades do Sistema Estadual e
Federal de Ensino, Universidades e Organizações da sociedade civil organizada, a fim de obter
recursos e parcerias para o desenvolvimento de programas educacionais e culturais a cargo da
Secretaria.
IX – coordenar as ações técnico-pedagógicas e administrativas da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, em parceria com as demais Secretarias e Entidades Educacionais e
Culturais do município;
X – zelar pela conservação e bom estado dos gêneros alimentícios e das instalações e dos
equipamentos utilizados na confecção da Alimentação escolar;
XI – acompanhar e implementar ações junto aos Conselhos Escolares, APPs e demais
Entidades da Sociedade Civil Organizada com atuação nas escolas;
XII – elaborar, organizar e acompanhar os processos licitatórios da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura;
XIII - planejar, orientar, executar, acompanhar e controlar ações ligadas ao transporte escolar.
Art. 28. À Gerência de Compras incumbe:
I – auxiliar na realização de orçamentos prévios e descrição dos bens, serviços e materiais a
serem adquiridos pela Secretaria através de procedimento legal de compra;
II – recepcionar e conferir os bens e materiais adquiridos pela Secretaria;
III – organizar e controlar o almoxarifado;
IV – guardar e distribuir os bens e materiais adquiridos;
V – acompanhar o consumo, a qualidade e a adequação dos bens, serviços e materiais
adquiridos;
VI – elaborar e executar sistema de controle para gerenciamento do consumo de bens, materiais
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e serviços utilizados pelas unidades educativas e secretaria;
VII – realizar o levantamento dos materiais necessários para as reformas e consertos das
Unidades Educativas;
VIII – analisar, junto à Diretoria de Educação, a demanda de compras solicitadas pela Unidades
Educativas para atendimento e visando à distribuição;
IX – acompanhar todo o processo licitatório (compra, análise de amostras e distribuição de
alimentos), bem como dos contratos;
X – realizar empenhos de compras e encaminhar a Secretaria de Administração e Finanças;
XI – fiscalizar e orientar o Controle de Estoque dos depósitos das Unidades Educativas.
Art. 29. À Gerência de Educação incumbe:
I – planejar, coordenar, executar e avaliar as ações da Secretaria de Educação e Cultura no seu
relacionamento e articulação com o Governo Federal e Estadual, bem como centralizar as
informações e dados da secretaria e coordenar projetos especiais;
II – coordenar a execução de planos, programas, projetos e ações da área educacional a serem
desenvolvidos em parceria com o Ministério da Educação e Secretaria de Estado da Educação;
III – desenvolver intercâmbio e integração com outros órgãos e entidades da área educacional a
nível local, nacional e internacional, visando a busca de subsídios e ferramentas educacionais
para o constante desenvolvimento da área;
IV – articular com a Secretaria da Saúde visando à execução de programas de saúde para os
alunos da Rede Municipal de Ensino;
V – planejar, articular e executar em parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente e órgãos estaduais e federais, programa voltado à educação ambiental envolvendo os
professores e alunos da rede municipal de ensino;
VI – criar e coordenar sistema permanente de pesquisa, avaliação, guarda e disponibilização de
dados educacionais relativos ao município;
VII – fiscalizar os projetos e serviços de construções e ampliações e/ou manutenção dos prédios
das unidades Educativas;
VIII – coordenar em conjunto com a coordenadoria de ensino e equipe multidisciplinar da
Secretaria de Educação e Cultura, a realização de planos, programas, projetos e ações, voltados
à inovação e desenvolvimento educacional;
IX – ser responsável pelo preenchimento de relatórios e alimentação de dados referentes a
sistemas educacionais como: Censo Escolar, PDDE, PAR, SIMEC e outros;
X – elaborar, encaminhar e acompanhar projetos educacionais visando à assistência técnica e
financeira junto ao MEC/FNDE e Secretaria de Estado de Educação e Cultura;
XI – acompanhar e subsidiar as ações dos Conselhos relacionados a educação de controle
social, atuando na secretaria executiva deles, responsabilizando-se pela organização das
reuniões e fornecimento de informações necessárias.
XII – coordenar junto a Coordenadoria de Ensino os Projetos Políticos Pedagógicos das
Unidades Educativas na sua elaboração, execução e avaliação, cumprindo com as normas
vigentes;
XIII – manter atualizado o Sistema educacional de dados junto a Coordenadoria de Ensino.
XIV – realizar, junto a Coordenadoria de Ensino a avaliação anual do Plano Municipal de
Educação, bem como participar e planejar ações visando o seu cumprimento.
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Art. 30. À Coordenadoria de Ensino incumbe:
I – coordenar, planejar e organizar ações técnico-pedagógicas e ou administrativas, visando a
otimização do processo ensino-aprendizagem na área de abrangência da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura;
II – estabelecer políticas administrativas, em colaboração com as Unidades Educativas e Setores
da Secretaria Municipal da Educação;
III – planejar, orientar, executar, acompanhar e controlar os procedimentos administrativos da
Secretaria Municipal de Educação;
IV – orientar Diretores quanto aos encaminhamentos referentes às necessidades das Unidades
Educativas;
V – comunicar a necessidade de melhorias de manutenção física das Unidades Educativas, bem
como, garantir o bom funcionamento destas;
VI – dar suporte administrativo aos setores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
VII – coordenar junto a Coordenadoria de Projetos Educacionais os Projetos Políticos
Pedagógicos das Unidades Educativas na sua elaboração, execução e avaliação, cumprindo
com as normas vigentes;
VIII – garantir que o processo de ensino-aprendizagem na Unidade Educativa tenha como base
a Proposta Curricular do Município;
IX – coordenar e acompanhar a elaboração do planejamento dos professores da Educação
Infantil e Ensino Fundamental;
X – promover a avaliação do currículo sempre que necessário;
XI – planejar e promover a formação continuada para os profissionais da educação com
encontros pedagógicos, encontros de estudos, palestras visando o promover o aperfeiçoamento;
XII – promover a construção de estratégias pedagógicas que visam a eliminação da rotulação,
descriminalização e exclusão dos educandos;
XIII – buscar atualização permanente;
XIV – coordenar e organizar momentos coletivos para a leitura, análise e escolha do livro
didático;
XV – coordenar a reflexão sobre a avaliação na Rede Municipal de Ensino;
XVI – proporcionar discussão coletiva sobre o processo educacional da rede;
XVII – propor a elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de novos projetos,
programas e outras ações nas Unidades Educativas;
XVIII – promover reuniões pedagógicas na SMEC;
XIX – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
XX – organizar os Conselhos de Classe e Paradas Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino;
XXI – manter atualizado o Sistema educacional de dados junto a Coordenadoria de Projetos
Educacionais;
XXII – realizar, junto a Coordenadoria de Projetos Educacionais a avaliação anual do Plano
Municipal de Educação, bem como participar e planejar ações para o garantir o seu
cumprimento;
XXIII – participar de comissões de avaliação de desempenho e estágio probatório dos
profissionais da educação.

Rua 6 de Novembro, 186 - CEP: 88180-000, Centro, Antônio Carlos/SC
Fone: (48) 3272-1613 - E-mail: camara@cmac.sc.gov.br
Página 16

www.cmac.sc.gov.br

Protocolo: 0138/2022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 255

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

Art. 31. À Gerência de Frotas incumbe:
I – planejar, orientar, executar, acompanhar e controlar os procedimentos administrativos do
Setor;
II – realizar periodicamente a fiscalização das rotas escolares;
III – oferecer aos educandos um transporte seguro e humanizado;
IV – organizar reuniões periódicas com motorista e monitores;
V – fiscalizar a documentação dos motoristas conforme Código de Trânsito vigente.
VI – gerenciar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos;
VII – controlar e fiscalizar toda frota de veículos (documentação, licenciamento, seguro
obrigatório, seguro total padronizado, equipamentos obrigatórios);
VIII – monitorar e conscientizar motoristas quanto a multas e disciplina no exercício de suas
atividades;
IX – tratar diretamente com fornecedores de suprimentos, como peças, combustível e outros;
X – gerar relatórios de custos e de produtividade no sistema operacional de frotas para entrega
ao Secretário da pasta semestralmente;
XI – analisar e apontar o momento certo para ampliar, reduzir ou substituir a frota;
XII – guardar e conservar a frota de veículos do Município;
XIII – acompanhar eventuais acidentes que envolvam viaturas do município e posterior
encaminhamento à Administração para procedimentos administrativos;
XIV – liberar e controlar combustível, com informação semanal à Secretaria de Administração do
consumo de cada veículo (gasolina e álcool);
XV – controlar saídas de todas os veículos vinculadas a secretaria quanto à horário de saída e
chegada, motorista, destinação e serviço;
XVI – controlar a rota;
XVII – realizar levantamento de necessidade de formação continuada para motorista e monitores
anualmente.
Art. 32. À Diretoria de Cultura incumbe:
I – gerenciar a elaboração da política de cultura municipal, sob a supervisão do gestor imediato;
II – promover a preservação do patrimônio cultural;
III – auxiliar na elaboração do calendário cultural no Município;
IV – gerenciar a equipe no estabelecimento de parcerias com instituições estaduais ligadas à
cultura;
V – promover espetáculos artístico-culturais;
VI – acompanhar os trabalhos da Escola da Música;
VII – desenvolver ações que valorizem a cultura municipal, em consonância com a política de
governo adotada;
VIII – elaborar, organizar e acompanhar os Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura;
IX – assessorar o Secretário Municipal de Educação e Cultura na formulação das políticas
públicas para o desenvolvimento cultural do município;
X – coordenar e supervisionar as atividades artísticas e culturais desenvolvidas em órgãos
específicos, vinculados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como as ações
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realizadas em parceria com Entidades Culturais da Sociedade Civil Organizada;
XI – cadastrar e manter atualizados os dados das Entidades e dos Promotores Culturais do
município;
XII – submeter à consideração do Secretário Municipal de Educação e Cultura estudos e planos
de integração e financiamento de serviços culturais prestados pelo município.
XIII – realizar levantamento da necessidade de projetos e implantação dos mesmos para a
promoção da cultura dentro das Unidades Educativas junto aos professores e Equipe Técnica da
SMEC e comunidade escolar.
SEÇÃO IX
DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Art. 33. À Secretaria de Esporte, Turismo, Indústria e Comércio incumbe:
I – promover atividades esportivas de qualidade e que visem as melhorias da qualidade de vida
dos munícipes indistintamente, incentivando as práticas de lazer que agreguem hábitos
saudáveis ao cotidiano citadino e campestre;
II – promover a integração das atividades esportivas e culturais de forma a incentivar o turismo
em nosso Município;
III – gerir com equidade os recursos que lhe forem confiados pelo Município;
IV – gerenciar a execução das atribuições das Diretorias;
V – orientar as Diretorias na elaboração do planejamento de ações futuras;
VI – atuar para a plena execução das atribuições da Secretaria que lhe é confiada;
VII – Realizar a gestão administrativa quanto ao fomento à indústria e comércio;
VIII – Implementar políticas administrativas acerca do empreendedorismo municipal;
XIX – Analisar dados e indicadores acerca de programas de fomento ao empreendedorismo no
município.
Art. 34. A Secretaria de Esporte, Turismo, Indústria e Comércio possui a seguinte estrutura
administrativa:
I – Diretoria de Esporte;
II – Diretoria de Industria, Comércio e Turismo.
Art. 35. À Diretoria de Esportes incumbe:
I – gerenciar a elaboração da política de esporte municipal, sob a supervisão do Secretário
Municipal;
II – auxiliar na elaboração do calendário esportivo;
III – promover o incentivo ao esporte amador;
IV – gerenciar o desenvolvimento de competições esportivas no Município;
V – incentivar o desenvolvimento e revelação de talentos esportivos no Município;
VI – garantir a inclusão social através do esporte.
VII – promover a participação, negociação e execução de convênios e acordos entre o Município
e Entidades Públicas ou da Sociedade Civil Organizada objetivando maior participação da
comunidade nas áreas do esporte e do lazer;
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VIII – sugerir estudos e projetos de ocupação de espaços para a prática desportiva,
estabelecendo parcerias; - Orientar a execução de programas de difusão do esporte,
especialmente entre as crianças e jovens;
IX – articular, em conjunto com a Assessoria Pedagógica, a execução de projetos desportivos
voltados à clientela escolar; - Participar de intercâmbio com entidades esportivas da região,
estado e país.
Art. 36. À Diretoria de Industria, Comércio e Turismo incumbe:
I – gerenciar a elaboração da política de turismo municipal, sob a supervisão do Secretário
Municipal;
II – promover o desenvolvimento de projetos junto a órgãos específicos, a fim de captar recursos
para o desenvolvimento do turismo no Município;
III – gerenciar a equipe, a fim de incentivem o turismo em eventos urbanos, rurais e ecológicos,
em consonância com a política de governo adotada;
IV – revigorar os festejos e eventos tradicionais no Município;
V – promover turisticamente as micro e pequenas empresas, através de apoio logístico;
VI – gerenciar a elaboração do calendário turístico da cidade;
VII – promover a preservação do patrimônio cultural, histórico e turístico do Município;
VIII – promover estudos, levantamentos de potencialidades turísticas no município.
SEÇÃO X
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Art. 37. À Secretaria de Infraestrutura incumbe:
I – dirigir e acompanhar diretamente as atividades desempenhadas pelos servidores do
Departamento de Obras Públicas;
II – promover a construção e conservação de estradas, vias e logradouros municipais;
III – executar diretamente as atividades de manutenção dos serviços públicos locais, tais como
limpeza urbana, cemitérios, iluminação pública, saneamento, água, capim, poda de árvores e
serviços assemelhados de interesse local;
IV – realizar, em parceria com os setores e órgãos competentes, o plantio, conservação e poda
de árvores em estradas, vias e logradouros públicos.
Art. 38. A Secretaria de Infraestrutura possui a seguinte estrutura administrativa:
I – Diretoria de Infraestrutura:
a. Gerência de Infraestrutura;
b. Gerência de Frotas;
c. Gerência de Zeladoria Urbana.
Art. 39. À Diretoria de Infraestrutura incumbe:
I – desenvolver os planos estratégicos para implementação das políticas de infraestrutura nas
áreas de saneamento básico, drenagem e obras públicas, sob a supervisão do Secretário
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Municipal de Infraestrutura;
II – estabelecer prioridades e definir mecanismos de implantação, acompanhamento e avaliação
das políticas desenvolvidas;
III – dirigir os trabalhos de articulação entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e outros
órgãos e entidades municipais;
IV – dirigir o acompanhamento, fiscalização e recebimento de obras e serviços de engenharia de
interesse das Administração Municipal;
V – dirigir a equipe da pasta, a fim de planejar e coordenar, com eficiência, a execução de obras
públicas municipais;
VI – assessorar o Secretário Municipal de Obras Públicas em todas as atividades deste, e
representá-lo, na sua ausência.
VII – coordenar as ações técnico-administrativas da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
VIII – planejar, elaborar e supervisionar os serviços de todos os departamentos e setores
vinculados a Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Art. 40. À Gerência de Infraestrutura incumbe:
I – coordenar os trabalhos nas estradas vicinais;
II – zelar pela conservação a manutenção das máquinas e equipamentos;
III – fazer o controle das horas-máquinas e horas-caminhão;
IV – vistoriar os trabalhos das máquinas e equipamentos nas estradas vicinais;
V – emitir relatório das atividades desenvolvidas e submeter ao gestor imediato.
Art. 41. À Gerência de Frotas incumbe:
I – planejar, orientar, executar, acompanhar e controlar os procedimentos administrativos do
Setor;
II – organizar reuniões periódicas com motorista e operadores de máquinas;
III– fiscalizar a documentação dos motoristas e operadores de máquinas conforme Código de
Trânsito vigente;
IV – gerenciar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos, máquinas e equipamentos;
V – controlar e fiscalizar toda frota (documentação, licenciamento, seguro obrigatório, seguro
total padronizado, equipamentos obrigatórios);
VI – monitorar e conscientizar motoristas e operadores de máquinas quanto a multas e disciplina
no exercício de suas atividades;
VII – tratar diretamente com fornecedores de suprimentos, como peças, combustível e outros;
VIII – gerar relatórios de custos e de produtividade no sistema operacional de frotas;
IX – analisar e apontar o momento certo para ampliar, reduzir ou trocar a frota;
X – guardar e conservar a frota do Município;
XI – acompanhar eventuais acidentes que envolvam viaturas do município e posterior
encaminhamento à Administração para procedimentos administrativos;
XII – liberar e controlar combustível, com informação semanal à Secretaria de Administração do
consumo de cada secretaria (gasolina e álcool);
XIII – controlar saídas de todos os veículos e máquinas vinculadas a secretaria quanto à horário
de saída e chegada, motorista, operador, destinação e serviço.
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Art. 42. À Gerência de Zeladoria Urbana incumbe:
I – planejar, organizar e executar os serviços urbanos visando à promoção da qualidade de vida
da população;
II – gerenciar a execução dos serviços de manutenção de parques, praças, jardins públicos e
arborização;
III – coordenar e auxiliar as atividades relativas à limpeza urbana;
IV – zelar pela manutenção da sinalização de ruas e avenidas com placas e pintura de meiosfios;
V – gerenciar, orientar, organizar e supervisionar os serviços de instalação, ampliação,
manutenção e conserto da rede de iluminação pública.
SEÇÃO XI
DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Art. 43. À Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social incumbe:
I – planejar, coordenar, executar e gerenciar todas as atividades do Sistema Municipal de Saúde,
organizando, orientando e promovendo o desenvolvimento de cada ponto de atenção à saúde;
II – supervisionar, coordenar e promover a prestação de assistência médica e odontológica à
população, certificando-se da efetividade dos trabalhos prestados;
III – promover as campanhas de vacinação e de esclarecimento público, de acordo com o
calendário vacinal estabelecido pelo Ministério da Saúde, respeitando as faixas etárias e prazos
recomendados, com o objetivo de manter o programa rotineiro de vacinas na Unidade Básica de
Saúde do PSF;
IV – fiscalizar as inspeções no município, a fim de promover a qualidade dos serviços de
vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e controle das zoonoses, dentro e fora das
dependências e sedes dos prédios municipais, bem como em estabelecimentos comerciais
diversos;
V – supervisionar o trabalho da farmácia, observando se está realmente acontecendo a
dispensação de medicamentos básicos relacionados na Relação Municipal de Medicamentos –
REMUME;
VI – coordenar as ações e estudos relacionados com a formação de histórico do paciente,
especialmente a implantação do prontuário eletrônico;
VII – gerenciar as atividades desenvolvidas pelos Programas de Saúde da Família, verificando a
ocorrência de visitas domiciliares de forma produtiva, o funcionamento dos grupos de trabalhos
de hiperdia, gestantes, idosos, tabagismo, dentre outros;
VIII – coordenar as atividades de controle epidemiológico, especialmente os programas da
dengue e febre amarela, com as suas respectivas atribuições para controle do vetor, assim como
para eliminar focos existentes, com especial atenção para ações de educação da população;
IX – promover a manutenção preventiva de equipamentos da área de saúde, assim como a
manutenção de prédios e utensílios;
X – elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração
pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares;
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XI – elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito
de atuação do serviço social com participação da sociedade civil;
XII – encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população;
XIII – orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar
recursos e de fazer uso destes no atendimento e na defesa de seus direitos;
XIV – planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais;
XV – planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade
social e para subsidiar ações profissionais;
XVI – prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas
sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
XVII – planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço
Social;
XVIII – realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços
sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras
entidades.
Art. 44. A Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social possui a seguinte estrutura
administrativa:
I – Diretoria de Assistência Social;
II – Diretoria de Gestão de Saúde:
a) Gerência de Compras;
b) Gerência de Frotas;
III – Diretoria de Saúde:
a) Gerência Clínica;
b) Gerência de Enfermagem.
Art. 45. À Diretoria de Assistência Social incumbe:
I – coordenar, supervisionar e orientar as atividades nas áreas técnicas e operacionais da
Secretaria;
II – responsabilizar-se pelo controle do ponto e efetividade dos servidores desta Secretaria;
III – participar no processo de planejamento e na implantação das Políticas de Assistência Social
e Habitação;
IV – exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo gestor imediato;
V – atender e responder as correspondências internas e externas referente ao funcionamento da
Secretaria;
VI – receber e encaminhar os processos que tramitam pela Secretaria;
VII – atender o público sempre que necessário;
VIII – controlar a dispensação de benefícios.
IX – coordenar atividades socioassistenciais no Centro de Convivência dos Idosos (CCI),
referenciado ao CRAS;
X – gerir recursos humanos e materiais do CCI;
XI – elaborar atividades para a Terceira Idade juntamente com a equipe de referência do SCFV e
equipe técnica do CRAS e da SMASH;
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XII – orientar os grupos de idosos sobre direitos contidos no Estatuto do Idoso;
XIII – participar de capacitação, palestras, eventos e outras atividades solicitadas pela SMASH
representando o CCI;
XIV – auxiliar os grupos de Convivência das pessoas idosas existentes nas comunidades e
cadastra-los no CCI;
XV – desenvolver atividades voltadas ao direito e bem-estar das pessoas idosas;
XVI – participar de conselhos municipais afins.
XVII – monitorar através de indicadores os serviços e atendimentos socioassistenciais;
XVIII – elaborar e atualizar diagnósticos socioassistenciais;
XIX – levantar continuamente informações sobre serviços ofertados a população, buscando
informações sobre qualidade e oferta;
XX – orientar quanto aos registros de informações referentes aos atendimentos realizados pelas
unidades da rede socioassistenciais;
XXI – alimentar os sistemas de informação que provem dados da rede Socioassistencial da
Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade;
XXII – com base nas normativas existentes, desenvolver padrões de referência para avaliação
da qualidade dos serviços ofertados;
XXIII – coordenar a nível municipal, de forma articulada com os serviços socioassistenciais as
atividades de inspeção da rede socioassistencial pública e privada e dados de atendimentos
ofertados pelos serviços;
XXIV – preencher o Censo SUAS anualmente;
XXV – realizar a gestão do cadastro de unidades e recursos humanos da rede Socioassistencial
pública e privada no CADSUAS;
XXVI – gerir as informações prestadas no CADSUAS com responsabilidade.
Art. 46. À Diretoria de Gestão de Saúde incumbe:
I – supervisionar todo o trabalho administrativo executado pelos servidores dos diversos
departamentos e setores de saúde, especialmente, estabelecendo mecanismos de controle e
gerência das solicitações de despesa, liberação de vales transporte, assiduidade e eficiência dos
servidores da Secretaria, notas de empenho, correspondência oficial entre outros;
II – coordenar a elaboração e posterior execução do orçamento da Secretaria;
III – coordenar o trabalho de eficiência dos serviços burocráticos junto aos servidores, para a
melhoria contínua da prestação de serviços a comunidade;
IV – orientar realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros
aspectos dos serviços públicos.
Art. 47. À Gerência de Compras incumbe:
I – auxiliar na realização de orçamentos prévios e descrição dos bens, serviços e materiais a
serem adquiridos pela Secretaria através de procedimento legal de compra;
II – recepcionar e conferir os bens e materiais adquiridos pela Secretaria;
III – organizar e controlar o almoxarifado;
IV – guardar e distribuir os bens e materiais adquiridos;
V – acompanhar o consumo, a qualidade e a adequação dos bens, serviços e materiais
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adquiridos;
VI – elaborar e executar sistema de controle para gerenciamento do consumo de bens, materiais
e serviços utilizados;
VII – acompanhar todo o processo licitatório (compra, análise de amostras e distribuição de
alimentos), bem como dos contratos;
VIII – preenchimento de requisições de compra e encaminhamento ao setor de empenho da
Prefeitura;
IX – fiscalizar e orientar no Controle de Estoque dos depósitos.
Art. 48. À Gerência de Frotas incumbe:
I – planejar, orientar, executar, acompanhar e controlar os procedimentos administrativos do
Setor;
II – organizar reuniões periódicas com motorista;
III– fiscalizar a documentação dos motoristas conforme Código de Trânsito vigente.
IV – gerenciar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos;
V – controlar e fiscalizar toda frota de veículos (documentação, licenciamento, seguro
obrigatório, seguro total padronizado, equipamentos obrigatórios);
VI – monitorar e conscientizar motoristas quanto a multas e disciplina no exercício de suas
atividades;
VII – tratar diretamente com fornecedores de suprimentos, como peças, combustível e outros;
VIII – gerar relatórios de custos e de produtividade no sistema operacional de frotas;
IX – analisar e apontar o momento certo para ampliar, reduzir ou trocar a frota;
X – guardar e conservar a frota de veículos do Município;
XI – acompanhar eventuais acidentes que envolvam viaturas do município e posterior
encaminhamento à Administração para procedimentos administrativos;
XII – liberar e controlar combustível, com informação semanal à Secretaria de Administração do
consumo de cada secretaria (gasolina e álcool);
XIII – controlar saídas de todos os veículos vinculadas a secretaria quanto à horário de saída e
chegada, motorista, destinação e serviço;
XIV – controlar a rota.
Art. 49. À Diretoria de Saúde incumbe:
I – fixar as políticas relativas à Secretaria Municipal de Saúde, sob a supervisão do Secretário
Municipal;
II – coordenar a equipe da pasta, conjuntamente com o Secretário Municipal;
III – assessorar o Secretário Municipal de Saúde, executando atividades de organização e
controle de políticas públicas voltadas à Secretaria Municipal de Saúde, preparando
documentos, relatórios e prestando informações e dados necessários ao desempenho da
administração pública;
IV – assistir às atividades de planejamento e direção de recursos e meios, a partir de decisões
emanadas por seus superiores hierárquicos;
V – preparar relatórios e análises para avaliação de performances de assuntos referentes à
pasta, em consonância com a política de gestão de governo adotada.
VI – manter contato direto com as assessorias para a implementação e implantação de
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programas e serviços de atenção à saúde;
VI – planejar ações de saúde a serem desenvolvidas pela rede básica;
VIII – gerenciar o funcionamento das UBSs, de forma a garantir a qualidade na prestação de
serviços de saúde pública;
IX – detectar necessidades na rede básica e encaminhar sugestões e/ou propostas para solução
dos problemas.
Art. 50. À Gerência Clínica incumbe:
I – chefiar, coordenar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos médicos em todas as
Unidades Básicas de Saúde;
II – elaborar, juntamente com os Médicos Chefes das UBS’s, a respectiva escala de serviço;
III – supervisionar e cobrar dos Encarregados de cada UBS o bom desempenho dos serviços de
saúde prestados;
IV – verificar a propriedade e a adequação da distribuição e utilização das AIH’s;
V – acompanhar e controlar o Sistema de referência e contrarreferência pactuados;
VI – determinar o bloqueio de AIH’s, antes da entrada no Sistema, observando critérios adotados
pela União, Estado e Município;
VII – autorizar a emissão de AIH’s aos locais credenciados, mediante avaliação do paciente, ou
caso este já esteja internado, verificação “in loco”;
VIII – avaliar e autorizar os procedimentos ambulatoriais referenciados aos Sistemas de Saúde;
IX – planejar e realizar auditoria analítica, a partir de relatórios gerados pelo SAI e SIH,
fornecidos pelo DATASUS, compreendendo todos os serviços produzidos por prestador e
comparando-os com parâmetros pré-estabelecidos;
X – auditoria operacional, através do desenvolvimento de atividades no local onde os serviços
são prestados;
XI – definir instrumentos para realização das atividades, consolidar as informações necessárias,
analisar os resultados obtidos, em decorrência de suas ações, propor medidas corretivas e
interagir com outras áreas da administração, visando ao pleno exercício pelo gestor, de suas
atribuições de acordo com a legislação que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no
âmbito do SUS;
XII – controlar os serviços executados pela rede pública, acompanhando e avaliando seu
desempenho quanto à produtividade versus recursos e quanto à qualidade do atendimento,
visando verificar sua eficiência, eficácia e efetividade;
XIII – controlar os serviços executados pela rede privada e demais serviços de terceiros,
acompanhando, avaliando o cumprimento do quantitativo de atendimentos que foram acordados
entre as partes.
Art. 51. À Gerência de Enfermagem incumbe:
I – cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais da profissão de Enfermagem;
II – manter informações necessárias e atualizadas de todos os profissionais de Enfermagem que
atuam na empresa/instituição, com os seguintes dados: nome, sexo, data do nascimento,
categoria profissional, número do RG e CPF, número de inscrição no Conselho Regional de
Enfermagem, endereço completo, contatos telefônicos e endereço eletrônico, assim como das
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alterações como: mudança de nome, admissões, demissões, férias e licenças, devendo fornecêla semestralmente, e sempre quando lhe for solicitado, pelo Conselho Regional de Enfermagem;
III – realizar o dimensionamento de pessoal de Enfermagem, conforme o disposto na Resolução
vigente do Conselho Federal de Enfermagem informando, de ofício, ao representante legal da
empresa/instituição/ensino e ao Conselho Regional de Enfermagem;
IV – informar, de ofício, ao gestor imediato e ao Conselho Regional de Enfermagem situações de
infração à legislação da Enfermagem:
a) ausência de enfermeiro em os locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem durante
algum período de funcionamento;
b) profissional de Enfermagem atuando sem inscrição ou com inscrição vencida no Conselho
Regional de Enfermagem;
c) profissional de Enfermagem atuando em situação irregular, inclusive quanto à inadimplência
perante o Conselho Regional de Enfermagem, bem como aquele afastado por impedimento
legal;
d) pessoal sem formação na área de Enfermagem, exercendo atividades de
Enfermagem no município;
e) profissional de Enfermagem exercendo atividades ilegais previstas em Legislação do
Exercício Profissional de Enfermagem, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e
Código Penal Brasileiro.
V – intermediar, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, a implantação e
funcionamento de Comissão de Ética de Enfermagem;
VI – colaborar com todas as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem,
bem como atender a todas as solicitações ou convocações que lhes forem demandadas pela
Autarquia;
VII – manter a CRT em local visível ao público, observando o prazo de validade;
VIII – organizar o Serviço de Enfermagem utilizando-se de instrumentos administrativos como
regimento interno, normas e rotinas, protocolos, procedimentos operacionais padrão e outros;
IX – elaborar, implantar e/ou implementar, e atualizar regimento interno, manuais de normas e
rotinas, procedimentos, protocolos, e demais instrumentos administrativos de Enfermagem;
X – instituir e programar o funcionamento da Comissão de Ética de Enfermagem, quando
couber, de acordo com as normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;
XI – colaborar com as atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA),
Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), Serviço de Educação Continuada e
demais comissões instituídas na empresa/instituição;
XII – zelar pelo cumprimento das atividades privativas da Enfermagem;
XIII – promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de Enfermagem segura para
a sociedade e profissionais de Enfermagem, em seus aspectos técnicos e éticos;
XIV – responsabilizar-se pela implantação/implementação da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), conforme legislação vigente;
XV – observar as normas da NR – 32, com a finalidade de minimizar os riscos à saúde da equipe
de Enfermagem;
XVI – assegurar que a prestação da assistência de enfermagem a pacientes graves seja
realizada somente pelo Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, conforme Lei nº 7.498/86 e o
Decreto nº 94.406/87;
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XVII – garantir que o registro das ações de Enfermagem seja realizado conforme normas
vigentes;
XVIII – garantir que o estágio curricular obrigatório e o não obrigatório sejam realizados,
somente, sob supervisão do professor orientador da instituição de ensino e enfermeiro da
instituição cedente do campo de estágio, respectivamente, e em conformidade a legislação
vigente;
XIX – participar do processo de seleção de pessoal, seja em instituição pública, privada ou
filantrópica, observando o disposto na Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87, e as normas
regimentais da instituição;
XX – comunicar ao Coren quando impedido de cumprir o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, a legislação do Exercício Profissional, atos normativos do Sistema
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, comprovando documentalmente ou na forma
testemunhal, elementos que indiquem as causas e/ou os responsáveis pelo impedimento;
XXI – promover, estimular ou proporcionar, direta ou indiretamente, o aprimoramento,
harmonizando e aperfeiçoando o conhecimento técnico, a comunicação e as relações humanas,
bem como a avaliação periódica da equipe de Enfermagem;
XXII – caracterizar o Serviço de Enfermagem por meio de Diagnóstico Situacional e consequente
Plano de Trabalho que deverão ser apresentados à empresa/instituição e encaminhados ao
Conselho Regional de Enfermagem no prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua efetivação
como Responsável Técnico e posteriormente a cada renovação da CRT;
XXIII – participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde da
empresa/instituição/ensino em que ocorrer a participação de profissionais de Enfermagem.
SEÇÃO XII
DAS COMPETÊNCIAS COMUNS
Art. 52. São competências comuns aos órgãos da estrutura administrativa do Poder Executivo
Municipal, sem prejuízo de outras competências previstas em leis:
I – participar do processo de elaboração do Plano Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA;
II – promover e executar contratos, convênios, termos de parcerias e outros instrumentos
correlatos, concernentes às atribuições específicas dos cargos integrantes;
III – administrar a execução orçamentária, monitorando a evolução das receitas, os indicadores,
as metas, os limites e os saldos previstos no PPA, LDO e LOA;
IV – elaborar relatório anual de atividades realizadas e submetê-lo ao Chefe do Poder Executivo;
V – elaborar propostas normativas relacionadas às matérias de competência do órgão;
VI – garantir a eficiência dos serviços prestados;
VII – administrar com eficácia e eficiência os recursos municipais;
VIII – zelar pela transparência, boas práticas de governança e políticas de integridade na gestão.
CAPÍTULO IV
DOS CARGOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Rua 6 de Novembro, 186 - CEP: 88180-000, Centro, Antônio Carlos/SC
Fone: (48) 3272-1613 - E-mail: camara@cmac.sc.gov.br
Página 27

www.cmac.sc.gov.br

Protocolo: 0138/2022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 266

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

Art. 53. Os cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração,
correspondentes às atividades de direção, chefia e assessoramento pertinentes à estrutura
administrativa dos órgãos do Poder Executivo Municipal, bem como suas atribuições específicas,
estão disciplinados no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração vigente.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 54. Fica vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o segundo grau, do Prefeito e do Vice-prefeito, para o exercício de cargo
em comissão, correspondentes às atividades de direção, chefia e assessoramento, ou, ainda, de
função gratificada de confiança.
Parágrafo único. Não se enquadra nas disposições deste artigo a nomeação de servidores
efetivos de funções gratificadas de confiança.
Art. 55. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a remanejar, transpor ou transferir dotações
orçamentárias em decorrência da extinção, desmembramento ou criação de Secretarias e
órgãos vinculados, visando à implementação desta Lei.
Parágrafo único. O detalhamento das despesas decorrentes das realocações de dotações
previstas neste artigo, far-se-á mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo.
Art. 56. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 57. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Antônio Carlos, 19 de abril de 2022.

GERALDO PAULI
Prefeito
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LEI N.º 1711/2022

Concede Revisão Geral Anual de que Trata o Art. 37, inciso X, da Constituição Federal de
1988, ESPECIALMENTE AOS servidores inativos e dos pensionistas sem paridade.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais faz saber a
todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte
Lei:
Art. 1º Os proventos dos servidores inativos e dos pensionistas sem paridade, na
forma de revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição da República, a partir de 1º
de maio de 2020, fica revisada em 17,12% (dezessete virgula doze por cento), correspondente
ao índice de inflação do IPCA/IBGE, acumulado no período de abril de 2019 a janeiro de 2022.
§1º Fica determinada a aplicação da medida liminar concedida pelo Supremo
Tribunal Federal contida na ADI 4582, para que seja aplicado o índice de revisão geral anual
disposto no caput deste artigo para os servidores aposentados e para os pensionistas que não
possuam paridade.
Art. 2º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações constantes
da Lei Orçamentária Anual para 2022.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, surtindo seus efeitos a
contar de 01 de maio de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Antônio Carlos, 19 de abril de 2022.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
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DECRETO 002 - SESSÃO SOLENE POSSE VEREADORES MIRINS

Publicação Nº 3841118
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DECRETO LEGISLATIVO N.º2/2022
“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE NA CÂMARA
DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC EM RAZÃO DA DIPLOMAÇÃO
E POSSE DOS VEREADORES MIRINS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Antônio Carlos, Estado de
Santa Catarina, no uso das suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e ele promulgou o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica autorizado a realização de despesas para a Sessão Solene de
diplomação e posse dos Vereadores Mirins da Câmara Municipal de Antônio Carlos/SC.

19:00 horas.

Parágrafo Único. A Sessão Solene será realizada no dia 2 de maio de 2022, às

Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, 19 de abril de 2022.

Emerson Roberto Schappo (MDB)

Rua 6 de Novembro, 186 - CEP: 88180-000, Centro, Antônio Carlos/SC
Fone: (48) 3272-1613 - E-mail: camara@cmac.sc.gov.br
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Apiuna
Prefeitura
DECRETO N° 4186/2022

Publicação Nº 3839391

DECRETO Nº 4186/2022
DE 19/04/2022
DECLARA PONTO FACULTATIVO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MARCELO DOUTEL DA SILVA, Prefeito Municipal de Apiúna, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
artigo 64, VI da Lei Orgânica do Município,
Considerando o interesse público na redução de despesas operacionais e de manutenção; e
Considerando que dia 21 de abril é feriado nacional para comemoração do Dia de Tiradentes;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarado o dia 22 de abril de 2022 como ponto facultativo nas repartições da Administração Pública Municipal.
Art. 2º. Caberá aos Secretários Municipais indicarem os servidores responsáveis pelos serviços considerados essenciais e de natureza ininterrupta que trabalharão no ponto facultativo supracitado.
Parágrafo único. Os servidores públicos que forem convocados a trabalhar no ponto facultativo receberão horas extraordinárias.
Art. 3º. Não haverá necessidade de compensação de horas por parte dos servidores públicos municipais.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 19 de Abril de 2022.
MARCELO DOUTEL DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA 0351/2022

Publicação Nº 3840921

PORTARIA Nº 0351/2022
De 19 de abril de 2022
ALTERA CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA ANE MARJORIE PESSOTI
Marcelo Doutel da Silva, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 22 da Lei Complementar nº
122/2012 de 23/03/2012,
RESOLVE
Art. 1° - Alterar a carga horária da servidora efetiva, ANE MARJORIE PESSOTI, contrato 164593-1, ocupante do cargo de TECNICO DE
ENFERMAGEM passando a exercer o total de 30H semanais a partir de 04 de maio de 2022.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 19 de abril de 2022.
Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal

PORTARIA 0352/2022

Publicação Nº 3840923

PORTARIA Nº 0352/2022
De 19 de abril de 2022
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO SELETIVO N° 009/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS
MARCELO DOUTEL DA SILVA, Prefeito do município de Apiúna, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município,
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RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituída a Comissão Municipal Coordenadora do PROCESSO SELETIVO n° 009/2022.
Art. 2º - A Comissão a que se refere o art. 1º fica assim composta:
I - Mariléia Rezini Merini - Presidente
II - Juliana Jaqueline Elias - Secretária
III – Thean Carlos Moser - Membro
IV - Juliana Vanelli - Membro
V – Luzia Martins Roedel - Membro
Paragrafo Único – A Comissão Coordenadora poderá funcionar somente com a maioria absoluta de seus membros.
Art. 3º - Compete a Comissão Coordenadora promover a realização das provas, emitir julgamento mediante a atribuição de notas e/ou
pontos, deliberar sobre os casos omissos.
Parágrafo Único - Em sendo contratada empresa especializada para a elaboração, aplicação e correção das provas, caberá a Comissão Coordenadora, a fiscalização da aplicação das provas.
Art. 4º - As decisões da Comissão Coordenadora serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo ao Presidente o voto de desempate,
quando for necessário.
Art. 5º - Compete ao Presidente da Comissão Coordenadora presidir as reuniões.
Art. 6º - Compete ao Secretário da Comissão Coordenadora:
I – lavrar as atas dos trabalhos da comissão, assinando-as em conjunto com os demais membros;
II – coordenar o exame da documentação apresentada pelos candidatos;
III – propor ao Presidente as medidas adequadas ao bom andamento dos trabalhos da Comissão;
IV – Elaborar os relatórios, assinando-os em conjunto com os demais membros;
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 19 de abril de 2022.
Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal

PORTARIA 0353/2022

Publicação Nº 3840925

PORTARIA Nº 0353/2022
De 19 de abril de 2022
DEMITE SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE ELVIRA KREUCH DE SOUZA
Marcelo Doutel da Silva, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Complementar nº 169/2017
de 20/09/2017,
RESOLVE
Art. 1° - Demitir em 18 de abril de 2022, funcionária contratada em caráter temporário via Processo Seletivo n° 002/2022, ELVIRA KREUCH
DE SOUZA, contrato n° 121657-3, ocupante do cargo de AUXILIAR DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL, sem justa causa por iniciativa do empregado.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 19 de abril de 2022.
Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal
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PREGÃO ELETRONICO - REG. PREÇOS 53/2022
PREFEITURA DE APIÚNA

Publicação Nº 3840632

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 23445BDBD320ACBE342F700ADD2C23F67C045F97

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO-REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS MUSICAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
A sessão pública dar-se-á por meio de Sistema Eletrônico no Portal de Licitações no endereço “http://comprasbr.com.br”, conforme datas
e horários a seguir:
INICIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTA: A partir das 09h do dia 20/04/2022.
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09h do dia 04/05/2022
ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES: a partir das 09h10min do dia 04/05/2022.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://comprasbr.com.br.
ENDEREÇO FÍSICO: Prefeitura Municipal de Apiúna, Sala 12, Rua Quintino Bocaiúva, 204, Centro, Apiúna/SC.
HORÁRIO DE EXPEDIENTE: segunda a sexta-feira, das 07h30min ás 12h00min e das 13h30min ás 17h00min.
E-MAIL: licitacao@apiuna.sc.gov.br ou licita@apiuna.sc.gov.br.
TELEFONE/FAX: 47 3353 2000.
Marcelo Doutel da Silva/Prefeito de Apiúna.

RESOLUÇÃO Nº 06/2022 - CMAS

Publicação Nº 3839082

RESOLUÇÃO Nº 06/2022
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE APIÚNA, no uso de suas atribuições, fundamentadas na Lei Federal nº 8742, de 07
de dezembro 1993, conferidas pela Lei Municipal nº 954, de 24 de maio 2021, no uso de suas atribuições, em reunião ordinária realizada
no dia 13 de abril de 2022, identificada pela Ata nº 118.
CONSIDERANDO
• A Lei Orgânica de Assistência Social – Lei 8.742/1993 e suas alterações;
• A Política Nacional de Assistência Social através da Resolução/CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004;
• NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social;
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar por unanimidade dos conselheiros presentes, a prestação de contas dos recursos estaduais do exercício de 2021, com base
na documentação apresentada, certificando de que a despesas executada estão de acordo com o que rege os objetivos a que se dispõe.
Vínculo: 16504 - Valor total da despesa executada: R$ 1.864,47
Vínculo: 16506 - Valor total da despesa executada: R$ 58.449,18
Vínculo: 36501 - Valor total da despesa executada: R$ 39,80
Vínculo: 36502 - Valor total da despesa executada: R$ 29.094,64
Vínculo: 36504 - Valor total da despesa executada: R$ 5.722,10
Vínculo: 36506 - Valor total da despesa executada: R$ 53.258,14
Vínculo: 36507 - Valor total da despesa executada: R$ 18.559,82
Art. 2º - Está resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Apiúna, 19 de abril de 2022.
Mônica Franco
Presidente do Conselho de Assistência Social
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Araquari
Câmara Municipal
EDITAL 001/2022 PROCESSO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL (VERTICAL) PARA ADICIONAL DE ENSINO
MÉDIO, GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE
ARAQUARI

Publicação Nº 3840402

Edital 001/2022
Processo de Progressão Funcional (Vertical) para Adicional de Ensino Médio, Graduação e Pós-Graduação para os servidores efetivos do
Legislativo Municipal de Araquari.
O Departamento de Recursos Humanos da Câmara de Vereadores de Araquari, no uso de suas atribuições legais, torna público através do
presente Edital, de acordo com a Lei Complementar 188/2014, de 16 de dezembro de 2014, a abertura do Processo de Progressão para
Adicional de Ensino Médio, Graduação e Pós-Graduação para os servidores efetivos do Legislativo Municipal de Araquari, que será regido de
acordo com as instruções gerais que fazem parte deste edital.
1 Das Disposições Preliminares
1.1 A Finalidade deste processo é possibilitar que os servidores efetivos deste legislativo possam progredir de um nível para outro no mesmo
cargo, por meio de uma nova titulação, obedecendo aos critérios citados na lei que regulamenta o processo de progressão e nas instruções
gerais deste edital.
2 Dos Pré-Requisitos
2.1 Poderão candidatar-se ao processo de progressão os servidores efetivos, aprovados em estágio probatório e que atenderem às especificações previstas no capítulo VII (artigos 16 ao 21 e artigos 26 e 27) da Lei Complementar nº 188/2014.
3 Da Inscrição
3.1 O servidor que desejar solicitar a sua progressão deverá efetivar a Inscrição no período de 02 de maio de 2022 à 13 de maio de 2022
no setor de Recursos Humanos da Câmara de Vereadores de Araquari.
3.2 Deverá entregar em envelope lacrado contendo identificação do servidor sendo: nome completo e matrícula, juntamente com as informações solicitadas no Anexo I.
4 Documentos para a Inscrição
4.1 Os documentos que deverão ser informados no processo de inscrição são os seguintes: a) Cópia do Diploma e Histórico Escolar dos
cursos de Ensino Médio, Graduação e/ou Pós Graduação lato sensu e/ou stricto sensu, reconhecidos por instituições credenciadas ao MEC
ou CAPES, em área compatível com o cargo ao qual prestou concurso, exceto para o grupo profissional SGA – Serviços Gerais Auxiliares.
4.2 A entrega dos documentos exigidos dentro do prazo estipulado e no local estipulado neste edital é de inteira responsabilidade do servidor, bem como as consequências de eventuais erros no preenchimento.
4.3 O acesso para a progressão só será possível mediante o protocolo de Diploma Reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação) ou CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
5 Da Titulação
5.1 Os documentos aceitos para a progressão vertical são os seguintes:
5.1.1 Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar;
5.1.2 Diploma de Ensino Superior e Histórico Escolar;
5.1.3 Diploma de Especialização lato sensu e Histórico Escolar (com carga horária mínima de 360 horas conforme Resolução CNE/CES nº
01, de 03 de abril de 2001);
5.1.4 Diploma de Pós-Graduação stricto sensu em nível de Mestrado e Histórico Escolar;
5.1.5 Diploma de Pós-Graduação stricto sensu em nível de Doutorado e Histórico Escolar.
6 Do Processo e Análise da Progressão
6.1 Os documentos protocolados serão analisados pela comissão designada pela Portaria nº 018/2022.
6.2 Serão eliminadas as solicitações que não atenderem às exigências contidas nos itens 2 e 3 neste edital.
6.3 A análise dos documentos dar-se-á de acordo com os itens contidos no Capítulo VII da Lei Complementar nº 188/2014 e das informações contidas neste edital.
6.4 Os casos omissos ou situações não previstas neste edital serão resolvidos pela comissão designada pela Portaria nº 018/2022.
7 Do Resultado
7.1 O resultado preliminar deste edital será divulgado no dia 20 de maio de 2022 no site da Câmara de Vereadores de Araquari e no Diário
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Oficial dos Municípios de Santa Catarina.
7.2 Caberá recurso a ser interposto pelo candidato interessado no dia 23 de maio de 2022, caso seu processo seja dado como Indeferido,
que deverá ser protocolado diretamente no setor de Recursos Humanos da Câmara de Vereadores de Araquari em envelope lacrado contendo a identificação do servidor, matrícula e identificação do edital.
7.3 O resultado final, após análise dos recursos pela comissão designada pela Portaria n° 018/2022, será divulgado no dia 25 de maio de
2022, data em que será remetida a devolutiva de recurso.
8 Das Disposições Finais
8.1 As Dúvidas referente a este edital deverão ser remetidas à comissão responsável pela realização deste processo de progressão no endereço eletrônico rh@cvaraquari.sc.gov.br identificando no campo ASSUNTO o edital a que se refere a dúvida e no corpo do e-mail descrever
o questionamento.
8.2 É de inteira responsabilidade do servidor acompanhar todas as publicações referente a este edital, as quais serão feitas exclusivamente
no site da Câmara de Vereadores de Araquari e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.
Araquari, 19 de abril de 2022.
Neuzir Elio Machado
Presidente da Câmara de Vereadores de Araquari – SC.
ANEXO I
Araquari, ____ de _____________ de 2022.
Ao Departamento de Recursos Humanos
REQUERIMENTO
Eu, _____________________________________, inscrito (a) no CPF ______________________________, ocupante do cargo ________
___________________________________, venho através do presente requerer:
PROGRESSÃO VERTICAL conforme Art. 26 da Lei Complementar 188/2014.
Nestes termos peço deferimento.
Deferido ( )Sim ( )Não
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Araranguá
Prefeitura
DECRETO Nº 10304/2022

Publicação Nº 3840751

Decreto nº 10.304 de 28 de janeiro de 2022.
Visa Suplementação No Orçamento Do Município.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das suas atribuições legais emanadas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade
com o artigo 8° da Lei Municipal nº 3854/2021.
DECRETA
Art. 1º Fica suplementado o orçamento do município, no valor total de R$ 485.600,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e seiscentos reais)
na seguinte modalidade de despesa:
Órgão

06

SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

U. Orçam.

01

Departamento de Obras e Serviços Urbanos

Proj/Ativ.

2.021

Conservação e Manutenção das Vias Urbanas

Elemento

164/33.90.00.6176

Aplicações Diretas

R$ 485.600,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................. R$ 485.600,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação deste Decreto, serão utilizados os recursos oriundos do superávit financeiro do exercício anterior
na fonte de recursos 6076 – Emendas Parlamentares Individuais – Transferência Especial, em conformidade com o Artigo 43 § 1º Inciso I
da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 28 de janeiro de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 28 de janeiro de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10349/2022

Publicação Nº 3840673

Decreto nº 10.349 de 18 de fevereiro de 2022.
Visa Suplementação No Orçamento Do Município.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das suas atribuições legais emanadas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade
com o artigo 12° da Lei Municipal nº 3854/2021.
DECRETA
Art. 1º Fica suplementado o orçamento do município, no valor total de R$ 911.367,81 (novecentos e onze mil e trezentos e sessenta e sete
reais e oitenta e um centavos) na seguinte modalidade de despesa:
Órgão

09

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

U. Orçam.

02

Departamento de Ensino Fundamental

Proj/Ativ.

2.031

Fundo Municipal de Educação – FUNDEB 60%

Elemento

160/31.90.00.6118

Aplicações Diretas

R$ 911.367,81

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................. R$ 911.367,81
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Art. 2º Para fazer face a suplementação deste Decreto, serão utilizados os recursos oriundos do superávit financeiro do exercício anterior,
na fonte de recursos 6018 – Transferências do FUNDEB, em conformidade com o Artigo 43 § 1º Inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 18 de fevereiro de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 18 de fevereiro de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10371/2022

Publicação Nº 3840678

Decreto nº 10.371 de 07 de março de 2022.
Revoga o Decreto nº 9.811, de 06 de Abril de 2021.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade com o dispõe a
Lei Municipal nº 3.380/2015.
Decreta
Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 9.811, de 06 de abril de 2021, que concedeu licença sem vencimentos ao servidor Paulo Cesar Fernandes, pelo prazo de 02 (dois) anos, para tratar de assuntos particulares.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 21 de março de 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 07 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 07 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10379/2022

Publicação Nº 3840682

Decreto nº 10.379 de 11 de março de 2022.
Visa Anulação E Suplementação No Orçamento Do Município.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das suas atribuições legais emanadas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade
com o art. 7° da Lei Municipal nº 3854/2021.
Decreta
Art. 1º Fica transposto o orçamento do Município, no valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) na seguinte modalidade de despesa:
Órgão
U. Orçam.
Proj/Ativ.

06
01
2.024

SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Conservação, Pavimentação e Ampliação de Cemitérios.

Elemento

53/44.90.00.6000

Aplicações Diretas

R$ 80.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................. R$ 80.000,00
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Art. 2º Para atender a suplementação que trata o artigo 1º deste Decreto, ficarão reduzidos saldos de dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º inciso II e III da Lei Federal nº 4.320/64, a saber:
Órgão
06
SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
U. Orçam.
01
Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Proj/Ativ.
2.021
Conservação e Manutenção das Vias Urbanas
Elemento
45/44.90.00.6000
Aplicações Diretas
R$ 80.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................. R$ 80.000,00

Decreto nº 10.379, de 11 de março de 2022 Fls.: 02.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 11 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 11 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10380/2022

Publicação Nº 3840684

Decreto nº 10.380 de 15 de março de 2022.
Concede Isenção de IPTU e Taxa de Licença (Alvará) à Associação Doce Encanto do Aprender.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa no uso das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, e ao que determinam os artigos 37 e 137 da
Lei Complementar n° 163/2014, com base no parecer constante dos autos 1494/2022:
Decreta
Art. 1º Fica concedida isenção de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxa de Licença (Alvará) à Associação Doce Encanto do
Aprender, portadora do CNPJ nº 29.872.528/0001-32, a qual requereu a aludida isenção, na forma do que determinam os artigos 37 e 137
da Lei Complementar n° 163/2014, com base no processo que menciona.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 15 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 15 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10384/2022

Publicação Nº 3840688

Decreto nº 10.384 de 16 de março de 2022.
Visa Suplementação No Orçamento Do Município.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das suas atribuições legais emanadas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade
com o artigo 8° da Lei Municipal nº 3854/2021.
Decreta

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 277

Art. 1º Fica suplementado o orçamento do município, no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na seguinte modalidade de
despesa:
Órgão

10

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

U. Orçam.
Proj/Ativ.

01
2.026

Departamento de Agricultura e Pecuária
Assistência ao Produtor Rural – Agrícola, Pecuária e Pesca

Elemento

161/44.90.00.6076

Aplicações Diretas

R$ 200.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................. R$ 200.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação deste Decreto, serão utilizados os recursos oriundos do excesso de arrecadação na fonte de recursos 6076 – Emendas Parlamentares – Transferência Especial, em conformidade com o Artigo 43 § 1º Inciso II da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 16 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 16 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10385/2022

Publicação Nº 3840691

Decreto nº 10.385 de 16 de março de 2022.
Visa Transposição No Orçamento Do Município.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das suas atribuições legais emanadas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade
com o artigo 9° da Lei Municipal nº 3854/2021.
Decreta
Art. 1º Fica transposto o orçamento do município, no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na seguinte modalidade de despesa:
Órgão
U. Orçam.
Proj/Ativ.

10
01
2.026

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Departamento de Agricultura e Pecuária
Assistência ao Produtor Rural – Agrícola, Pecuária e Pesca

Elemento

125/44.90.00.6000

Aplicações Diretas

R$ 30.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................. R$ 30.000,00

Art. 2º Para atender a transposição que trata o artigo 1º deste Decreto, ficarão reduzidos saldos de dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º inciso II e III da Lei Federal nº 4.320/64, a saber:
Órgão
U. Orçam.
Proj/Ativ.

10
01
2.026

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Departamento de Agricultura e Pecuária
Assistência ao Produtor Rural – Agrícola, Pecuária e Pesca
Transferências a Instituições PrivaElemento
123/33.50.00.6000
R$ 30.000,00
das sem Fins Lucrativos
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................. R$ 30.000,00

Decreto nº 10.385 de 16 de Março de 2022. Fls. 02.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
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Prefeitura Municipal de Araranguá, em 16 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 16 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10386/2022

Publicação Nº 3840696

Decreto nº 10.386 de 16 de março de 2022.
Dispõe Sobre Suplementação No Orçamento Do Município.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das suas atribuições legais emanadas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade
com o artigo 12° da Lei Municipal nº 3854/2021.
Decreta
Art. 1º Fica suplementado o orçamento do município, no valor total de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) na seguinte modalidade de despesa:
Órgão
06
SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
U. Orçam.
01
Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Proj/Ativ.
2.027
Conservação e melhoria das estradas do interior
Elemento
162/44.90.00.6100
Aplicações Diretas
R$ 850.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................. R$ 850.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação deste Decreto, serão utilizados os recursos oriundos do superávit financeiro do exercício anterior,
na fonte de recursos 6000 – Recursos Ordinários, em conformidade com o Artigo 43 § 1º Inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 16 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 16 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10389/2022

Publicação Nº 3840699

Decreto nº 10.389 de 17 de março de 2022.
Visa Suplementação No Orçamento Do Fundo Municipal De Saúde de araranguá.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das suas atribuições legais emanadas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade
com o artigo 12° da Lei Municipal nº 3854/2021.
Decreta
Art. 1º Fica suplementado o orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Araranguá, no valor total de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem
mil reais) na seguinte modalidade de despesa:
Órgão

07

SECRETARIA DE SAÚDE

U. Orçam.

01

Fundo Municipal de Saúde

Proj/Ativ.

1.011

Bloco: Investimentos para Saúde

Elemento

46/44.90.00.6102

Aplicações Diretas

R$ 1.100.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................. R$ 1.100.000,00
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Art. 2º Para fazer face a suplementação deste Decreto, serão utilizados os recursos oriundos do superávit financeiro do exercício anterior,
na fonte de recursos 6002 – Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde, em conformidade com o disposto no artigo 43
§1º Inciso I da Lei Federal n° 4.320/64, a saber:
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 17 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 17 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10390/2022

Publicação Nº 3840770

Decreto nº 10.390 de 17 de março de 2022.
Dispõe Sobre Anulação E Suplementação No Orçamento Do Município.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das suas atribuições legais emanadas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade
com o artigo 7° da Lei Municipal nº 3854/2021.
Decreta:
Art. 1º Fica suplementado o orçamento do município, no valor total de R$ 1.966.247,37 (um milhão e novecentos e sessenta e seis e duzentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos) na seguinte modalidade de despesa:
Entidade
6
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
Órgão
14.00
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
U. Orçam.
14.01
Câmara Municipal
Elemento
1/31.90.00.01.6000
Recursos Ordinários
R$ 1.200.000,00
Elemento
1/33.90.00.01.6000
Recursos Ordinários
R$ 466.247,37
Elemento
1/44.90.00.01.6000
Recursos Ordinários
R$ 300.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................. R$ 1.966.247,37

Art. 2º Para atender a suplementação que trata o artigo 1º deste Decreto, ficarão reduzidos saldos de dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no artigo 43 §1º Inciso II e III da Lei Federal n° 4.320/64, a saber:
Órgão
U. Orçam.
Proj/Ativ.
Elemento

06
01
2.021
42/31.90.00.6000

SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Conservação e Manutenção das Vias Urbanas
Aplicações Diretas
R$ 1.000.000,00

Decreto nº 10.390 de 17 de Março de 2022. Fls. 02.
Órgão
14
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
U. Orçam.
01
Encargos Gerais do Município
Proj/Ativ.
2.043
Pessoal a Disp. De Outras Entidades por Convênios
Elemento
127/31.90.00.6000
Aplicações Diretas
R$ 466.247,37
Elemento
137/31.90.00.6000
Aplicações Diretas
R$ 500.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................. R$ 1.966.247,37

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 17 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 17 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração
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Publicação Nº 3840703

Decreto nº 10.401 de 18 de março de 2022.
Altera Redação do Artigo 1º do Decreto nº 9.621 de 07 de janeiro de 2021.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa no uso das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município especificamente o Art. 83, VII, considerando
a aprovação da Lei Complementar nº 400/2022:
Decreta
Art. 1º Fica alterada redação do artigo 1º do Decreto nº 9.621, de 07 de janeiro de 2021, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica nomeado FERNANDO TRICHES DOS SANTOS para exercer em comissão o cargo de Assessor Jurídico Trabalhista, símbolo CC4,
no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal”.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 18 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração Municipal, em 18 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10409/2022

Publicação Nº 3840708

Decreto nº 10.409 de 18 de março de 2022.
Altera Redação do Artigo 1º do Decreto nº 10.174 de 03 de novembro de 2021.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa no uso das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município especificamente o Art. 83, VII, considerando
a aprovação da Lei Complementar nº 400/2022:
Decreta
Art. 1º Fica alterada redação do artigo 1º do Decreto nº 10.174, de 03 de novembro de 2021, o qual passará a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º Fica nomeado JULIO CESAR FERNANDES para exercer em comissão o cargo de Chefe do Serviço de Fiscalização de Obras, símbolo
CC6, no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.”
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 18 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração Municipal, em 18 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração
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DECRETO Nº 10410/2022

Publicação Nº 3840898

Decreto nº 10.410 de 18 de março de 2022.
Dispõe Sobre Transposição No Orçamento Do Município.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das suas atribuições legais emanadas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade
com o artigo 9° da Lei Municipal nº 3854/2021.
Decreta
Art. 1º Fica transposto o orçamento do município, no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na seguinte modalidade de despesa:
Órgão

09

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

U. Orçam.
Proj/Ativ.

02
2.034

Departamento de Ensino Fundamental
Manut. Funcionam. Ensino Fundamental – Rec. Sal. Educação

Elemento

98/44.90.00.6036

Aplicações Diretas

R$ 300.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................. R$ 300.000,00

Art. 2º Para atender a transposição que trata o artigo 1º deste Decreto, ficarão reduzidos saldos de dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º inciso II e III da Lei Federal nº 4.320/64, a saber:
Órgão

09

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

U. Orçam.
Proj/Ativ.

02
2.034

Departamento de Ensino Fundamental
Manut. Funcionam. Ensino Fundamental – Rec. Sal. Educação

Elemento

96/31.90.00.6036

Aplicações Diretas

R$ 300.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................. R$ 300.000,00

Decreto nº 10.410 de 18 de Março de 2022. Fls. 02.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 18 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 18 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10415/2022

Publicação Nº 3840743

Decreto nº 10.415 de 23 de março de 2022.
Concede Gratificação por Serviços de Relevância ao Servidor que Especifica.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, e ao que determina os artigos 8º e 9º,
da Lei Complementar nº 066, de 29 de junho de 2006:
Decreta
Art. 1º Fica concedida Gratificação por Serviços de Relevância no valor que fixa, ao servidor abaixo relacionado:
Nome do Servidor
Silézio Alves Thomé

Gratificação por Serviços de Relevância
R$ 300,00

Parágrafo Único: A concessão da Gratificação dos Serviços de Relevância concedida no caput é justificada em razão da Portaria nº 2.619/2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2022.
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 23 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 23 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10416/2022

Publicação Nº 3840713

Decreto nº 10.416 de 23 de março de 2022.
Visa Suplementação De Dotações No Orçamento Do Município.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das suas atribuições legais emanadas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade
com o artigo 12° da Lei Municipal nº 3854/2021.
Decreta
Art. 1º Fica suplementado o orçamento do Município de Araranguá, no valor total de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) na seguinte
modalidade de despesa:
Órgão
U. Orçam.
Proj/Ativ.

06
01
2.021

SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Conservação e Manutenção das Vias Urbanas

Elemento

163/44.90.00.6176

Aplicações Diretas

R$ 130.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................. R$ 130.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação deste Decreto, serão utilizados os recursos oriundos do superávit financeiro do exercício anterior, na
fonte de recursos 6076 – Emendas Parlamentares Individuais – Transferência Especial, em conformidade com o disposto no artigo 43 §1º
Inciso I da Lei Federal n° 4.320/64, a saber:
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 23 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 23 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10417/2022

Publicação Nº 3840773

Decreto nº 10.417 de 25 de março de 2022.
Concede Imunidade Tributária Ao Centro de Umbanda Ogum 7 Ondas.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 83, VII, e ao que
determina o artigo 150, VI “b” da Constituição Federal de 1988, bem como o artigo 36, inciso V e artigo 37, inciso VII “c” da Lei Complementar nº 163/2014 e considerando o Parecer da Procuradoria Jurídica exarado no Processo Administrativo n° 13463/2021:
Decreta
Art. 1º Fica concedida imunidade tributária ao Centro de Umbanda Ogum 7 Ondas, na forma determinada pelo o artigo 150, VI “b” da
Constituição Federal de 1988, bem como o artigo 36, inciso V e artigo 37, inciso VII “c” da Lei Complementar nº 163/2014 (Código Tributário
Municipal).
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Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 25 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração Municipal, em 25 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10418/2022

Publicação Nº 3840717

Decreto nº 10.418 de 28 de março de 2022.
Autoriza O Funcionamento do Instituto Primeiros Amigos - Aquarela.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o artigo 83, VII; e:
CONSIDERANDO o artigo dezesseis da resolução nº 01/2006, que fixa as normas para o funcionamento da educação Infantil no município
de Araranguá;
CONSIDERANDO o parecer nº 03/2022 do Conselho Municipal de Educação, que trata da análise da solicitação de autorização de funcionamento do Instituto Primeiros Amigos Aquarela.
Decreta:
Art. 1º. Fica autorizado o funcionamento da instituição de ensino privado, denominado como INSTITUTO PRIMEIROS AMIGOS AQUARELA,
portador do CNPJ nº 11.712.272/0001-30.
Art. 2º. Fica autorizado o atendimento de alunos da etapa de creche, que contempla crianças de 0 a 3 anos de idade.
Art. 3º. A autorização de funcionamento possui validade de 05 (cinco) anos a contar da data da publicação.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 28 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 28 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10419/2022

Publicação Nº 3840777

Decreto nº 10.419 de 28 de março de 2022.
Visa Sobre Anulação E Suplementação No Orçamento Do Fundo Municipal De Assistência Social.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das suas atribuições legais emanadas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade
com o artigo 7° da Lei Municipal nº 3854/2021.
Decreta
Art. 1º Fica suplementado o orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco
mil reais) na seguinte modalidade de despesa:

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 284

Órgão
08
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
U. Orçam.
01
Fundo Municipal de Assistência Social
Proj/Ativ.
2.065
Programa de Assistência Social a Família - CRAS
Elemento
27/31.90.00.6035
Aplicações Diretas
R$ 175.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................. R$ 175.000,00

Art. 2º Para atender a suplementação que trata o artigo 1º deste Decreto, ficarão reduzidos saldos de dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no artigo 43 §1º Inciso II e III da Lei Federal n° 4.320/64, a saber:
Órgão
U. Orçam.
Proj/Ativ.
Elemento

08
01
2.064
13/31.90.00.6035

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Fundo Municipal de Assistência Social
Programas Assistenciais a Família e o Individuo - CERAS
Aplicações Diretas
R$ 175.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................. R$ 175.000,00

Decreto nº 10.419 de 28 de Março de 2022. Fls. 02.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 28 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 28 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10420/2022

Publicação Nº 3840721

Decreto nº 10.420 de 28 de março de 2022.
Nomeia Gerente De Projetos E Planejamento.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 83, VII e ao que
determina a Lei Complementar nº 400/2022:
Decreta
Art. 1º Fica nomeada MONIQUE CREPALDI PEDROSO para exercer em comissão o cargo de Gerente de Projetos e Planejamento, símbolo
CC5, na Secretaria de Saúde, no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01 de abril de 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especificamente o Decreto nº 10.056 de 02 de agosto de 2021.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 28 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 28 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10421/2022

Publicação Nº 3840726

Decreto nº 10.421 de 28 de março de 2022.
Nomeia Diretora do Departamento de Receitas.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 83, VII e ao que
determina a Lei Complementar nº 400/2022:
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Decreta
Art. 1º Fica nomeada CRISTIANE DA SILVA COSTA ELIAS para exercer em comissão o cargo de Diretora do Departamento de Receitas,
símbolo CC5 na Secretaria de Finanças, no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01 de abril de 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especificamente o Decreto nº 9.777, de 22 de março de 2021.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 28 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 28 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10423/2022

Publicação Nº 3840730

Decreto nº 10.423 de 29 de março de 2022.
Concede Gratificação por Serviços de Relevância ao Servidor que Especifica.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, e ao que determina os artigos 8º e 9º,
da Lei Complementar nº 066, de 29 de junho de 2006:
Decreta
Art. 1º Fica concedida Gratificação por Serviços de Relevância no percentual que fixa, ao servidor abaixo relacionado:
Nome do Servidor
Neiva de Fátima Cardoso

Gratificação por Serviços de Relevância
100%

Parágrafo Único: A concessão da Gratificação dos Serviços de Relevância concedida no caput é justificada em razão de que a servidora está
designada para desempenhar estudos e pesquisas para o planejamento e elaboração de projetos técnicos de topografia em obras públicas
em logradouros e edificações do Município.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2022, devendo viger pelo prazo
de 12 meses.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 29 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 29 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10424/2022

Publicação Nº 3840736

Decreto nº 10.424 de 29 de março de 2022.
Concede Gratificação por Serviços de Relevância ao Servidor que Especifica.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, e ao que determina os artigos 8º e 9º,
da Lei Complementar nº 066, de 29 de junho de 2006:
Decreta
Art. 1º Fica concedida Gratificação por Serviços de Relevância no valor que fixa, ao servidor abaixo relacionado:
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Gratificação por Serviços de Relevância
R$ 800,00

Parágrafo Único: A concessão da Gratificação dos Serviços de Relevância concedida no caput é justificada em razão de que o servidor irá
desempenhar função específica de coordenar as atividades do serviço de estacionamento rotativo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2022, devendo viger pelo prazo
de 12 meses.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 29 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 29 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10425/2022

Publicação Nº 3840778

Decreto nº 10.425 de 29 de março de 2022.
Declara Não Incidência de Impostos Sobre Áreas de Terras.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, e ao que determina o artigo 8º da Lei
Complementar nº 163/2014 (Código Tributário Municipal) e Processo Administrativo nº 2194/2022:
Decreta
Art. 1º Fica declarada a não incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, para os exercícios de 2022 e 2023, sobre os imóveis
matriculados nesta Municipalidade sob os nºs 42010, 55447, 55448, 55449, 55450, 55451, 55452 e 47913, com área total de 29.811,09m²
de propriedade de Antenor Crepaldi, na forma determinada pelo art. 8º, da Lei Complementar nº 163/2014 (Código Tributário Municipal).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 29 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 29 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10426/2022

Publicação Nº 3840783

Decreto nº 10.426 de 29 de março de 2022.
Declara Não Incidência de Impostos Sobre Áreas de Terras.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, e ao que determina o artigo 8º da Lei
Complementar nº 163/2014 (Código Tributário Municipal) e Processo Administrativo nº 2319/2022:
Decreta
Art. 1º Fica declarada a não incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, para os exercícios de 2022 e 2023, sobre os imóveis
matriculados nesta Municipalidade sob os nºs 47913 e 47914, com área total de 5.467,00m² de propriedade de José Carlos Alves de Souza,
na forma determinada pelo art. 8º, da Lei Complementar nº 163/2014 (Código Tributário Municipal).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 29 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 29 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10427/2022

Publicação Nº 3840787

Decreto nº 10.427 de 31 de março de 2022.
Determina o Recadastramento Do Pessoal Inativo e dos Pensionistas do Município.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas do art. 83, VII e IX da Lei Orgânica do Município,
Decreta:
Art. 1º Fica determinado o recadastramento do pessoal inativo e dos pensionistas do Município de Araranguá, com duração de 60 (sessenta)
dias, a partir do dia 04 de abril de 2022.
Art. 2º O recadastramento será efetuado pelo Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e obedecerá às seguintes
determinações:
I - O beneficiário, aposentado ou pensionista, deverá comparecer ao Departamento de Pessoal, munido de documento de identidade, preencher e assinar de próprio punho o questionário a ser entregue pelo referido Departamento;
II - Na impossibilidade de comparecimento pessoal ao setor, por motivo de doença, o beneficiário deverá requerer a presença da Assistente
Social do Município, a qual comprovará a situação do requerente e assinará com o mesmo o questionário;
III - No caso de beneficiário analfabeto, o questionário será assinado por alguém, a rogo do beneficiário, desde que este esteja presente,
ou seja, visitado pela Assistente Social.
Art. 3º O não comparecimento do beneficiário ou de seu representante legal, ou a não apresentação de justificação para cumprimento do
disposto neste Decreto, no prazo estabelecido, estará sujeito à suspensão do pagamento do benefício.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Decreto nº 10.427, de 31 de março de 2022. Fls. 02
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 31 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 31 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10428/2022

Publicação Nº 3840790

Decreto Nº 10.428 de 31 de março de 2022.
Nomeia Membros Titulares e Suplentes para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições manadas pelo art. 83, VII, Orgânica do Município e em conformidade com a Lei
Municipal nº 3.280, de 02 de outubro de 2014.
Decreta
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Art. 1º Ficam nomeados os seguintes membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para o ano de 2022:
NÃO GOVERNAMENTAIS:
· TITULAR: Ricardo Assis Alves, representante do Grupo Escoteiro Ariringuá;
· SUPLENTE: Bruna Cardoso Mota, representante da Associação de Apoio as Atividades Equestres – ASAPATE.
· TITULAR: Eduarda Cristina da Silva Destro, representante da Instituição Futuro Aprendiz – IFA;
· SUPLENTE: Juliana Grisard da Silva, representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE;
· TITULAR: Cristiane Costa Felisbino Mota, representante da Instituição Espírita Casa da Fraternidade;
· SUPLENTE: Renata da Silva dos Santos, representante do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE/SC;
· TITULAR: Michele Vitor Daufenbach, representante da Associação Irmã Carmem – Casa Lar;
· SUPLENTE: Robson Rodrigo Coelho, representante da Associação dos Surdos do Extremo Sul Catarinense – ASESC;
· TITULAR: Mary Anne S. Teixeira, representante do Instituto Leonardo Murialdo – ILEM/CAM;
· SUPLENTE: Dilma Silveira de Freitas, representando a Associação dos Deficientes Físicos de Araranguá – ADEAR.
GOVERNAMENTAIS
· TITULAR: Daniel Menezes de Carvalho Rodrigues, representante da PGM;
· SUPLENTE: Fernando Trichêz, representante da PGM;
· TITULAR: Kelly Frtzen, representante da SEASH;
· SUPLENTE: Vilma A. Okamoto, representante da SEASH;
· TITULAR: Rejane Karina Orige, representante da SME;
· SUPLENTE: Graciane Gonçalves Farias, representante da SME;
· TITULAR: Marta Viviana Bonotto, representante da Secretaria Municipal de Saúde;
· SUPLENTE: Marta Teresinha Silvério, representante da Secretaria Municipal de Saúde;
· TITULAR: Emerson Heitor de Almeida, representante da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano;
· SUPLENTE: Fernanda Fascin Rosso, representante da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.
Art. 2º Em conformidade com a Lei Municipal nº 3280/2014, fica assim constituída a Diretoria do CMDCA para o ano de 2022: Bruna Cardoso
Mota (Presidente), Marta Viviana Bonotto (Vice-Presidente) e Michele Vitor Dalfenbach (Secretária).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, especificamente o Decreto n° 9.693, de 01 de fevereiro de 2021.
Decreto nº 10.428, de 31 de março de 2022. Fls. 03
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 31 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 31 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10429/2022

Publicação Nº 3840794

Decreto Nº 10.429 de 31 de março de 2022.
Nomeia Os Membros Componentes Do Conselho Municipal De Assistência Social – COMAS.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício de suas atribuições legais emanadas pela Lei orgânica do Município e na forma estabelecida pela
Lei Municipal nº 3.276, de 19 de setembro de 2014,
Decreta:
Art. 1º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS, indicados pelas entidades componentes do
Fórum Municipal de Assistência Social, e pelo Prefeito Municipal, na forma determinada pelo art. 39, da Lei Municipal nº 3.276, de 19 de
setembro de 2014, cuja composição é a seguinte:

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 289

NÃO GOVERNAMENTAIS
1. TITULAR: Francisco Diello de Souza, representante da Associação dos Amigos dos Autistas – AMA; SUPLENTE: Ricardo Assis Alves, representante do Grupo Escoteiro Ariringuá;
2. TITULAR:Renata da Silva Santos, representante do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE/SC; SUPLENTE: Rosângela Correa Castilho, representante da Instituição Espírita Casa da Fraternidade;
3. TITULAR: Juliana Grisard da Silva Carvalho, representante da APAE; SUPLENTE: Eduarda Cristina da Silva Destro, representante da Instituição Futuro Aprendiz – IFA;
4. TITULAR: Robson Rodrigo Coelho, representante da Associação dos Surdos do Extremo Sul Catarinense – ASESC; SUPLENTE: Michele
Vitor Dalfaufndach, representante da Casa Lar Irmã Carmem;
5. TITULAR: Dilma Silveira de Freitas, representando a Associação dos Deficientes Físicos de Araranguá – ADEAR; SUPLENTE: Mary Anne
S. Teixeira, representante do Instituto Leonardo Murialdo – ILEM/CAM.
GOVERNAMENTAIS
1. TITULAR: Ana Lúcia Gioppo Calegari e SUPLENTE: Alfredo Afrânio Ronconi, representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social
e Habitação;
2. TITULAR: Marta Teresinha Silverio e SUPLENTE: Andreza Araújo Soares, representantes da Secretaria Municipal de Saúde;
3. TITULAR: Rejane Karina Orige e SUPLENTE: Graciane Gonçalves Farias, representantes da Secretaria Municipal de Educação;
4. TITULAR: Fernando Trichêz e SUPLENTE: Daniel Menezes de Caravalho Rodrigues, representantes da Procuradoria-Geral do Município;
5. TITULAR: Fernanda Fascin Rosso e SUPLENTE: Emerson Heitor de Almeida representantes da Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano.
Art. 2º Em conformidade com a Lei Municipal nº 3276/2014, fica assim constituída a Diretoria do COMAS para o ano de 2022: Fernanda
Rosso (Presidente), Graciane Gonçalves Farias (1ª Secretária) e Soraia Luzia Vieira (Secretária Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social).
Art. 3º O mandato, as atribuições e o funcionamento do Conselho são determinados em seu regimento interno.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, especificamente o Decreto nº 9.685 de 27 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 31 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 31 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10430/2022

Publicação Nº 3840795

Decreto Nº 10.430 de 31 de março de 2022.
Nomeia Os Membros Componentes Do Conselho Municipal Do Idoso.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, VII da Lei Orgânica do Município, e em
conformidade com a Lei Municipal nº 2.516, de 12 de março de 2007,
Decreta:
Art. 1º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal do Idoso, indicados pelas entidades componentes, e pelo senhor Prefeito Municipal, na forma determinada pelo artigo 2º, da Lei Municipal nº 2.516, de 12 de março de 2007, cuja composição é a seguinte:
NÃO GOVERNAMENTAIS
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1. TITULAR: Cleonice Canto e SUPLENTE: Camila de Jesus Souza, representantes do Serviço Social do Comércio – SESC;
2. TITULAR: Rose Mary Gazola Sandrini, e SUPLENTE: Vanderlene Stecanela Garcia, representantes do Lar Beneficente São Vicente de
Paulo;
3. TITULAR: Edoir Mota e SUPLENTE: Cláudio Roberto Garcia, representantes do Rotary Clube Araranguá;
4. TITULAR: Júlio da Silva, representante da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social de Araranguá;
5. TITULAR: Gisele Emerim Prudêncio e SUPLENTE: Alexandre dos Santos Coelho, representantes da Associação dos Deficientes Físicos de
Araranguá – ADEAR.
GOVERNAMENTAIS
1. TITULAR: Ana Lúcia Gioppo Calegari e SUPLENTE: Alfredo Afrânio Ronconi, representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social
e Habitação;
2. TITULAR: Maria Gonçalves Vieira e SUPLENTE: Edna Ghizzo Fragnani, representantes da Secretaria Municipal de Saúde;
3. TITULAR: Luciana Canteli da Silva e SUPLENTE: Graciane Gonçalves Farias, representantes da Secretaria Municipal de Educação;
4. TITULAR: Giulia Búrigo Dalmolim e SUPLENTE: Gabriella Bruno, representantes da Procuradoria-Geral do Município;
5. TITULAR: Neiva de Fátima Cardoso e SUPLENTE: Guilherme Boeira, representantes da Secretaria Municipal de Planejamento.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 31 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 31 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10431/2022

Publicação Nº 3840800

Decreto nº 10.431 de 31 de março de 2022.
Concede Isenção/Não Incidência de ITBI a Marco Antonio Dagostim.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa no uso das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, mediante ao que autoriza o artigo 26 da Lei
Complementar nº 203/2017 que alterou o artigo 101, inciso VIII da Lei Complementar nº 163/2014 (Código Tributário Municipal), considerando parecer jurídico exarado no Processo Administrativo nº 1098/2022:
Decreta
Art. 1º Fica concedida isenção/não incidência do pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI (usucapião) ao imóvel
pertencente a Marco Antonio Dagostim, na forma do que autoriza o artigo 26 da Lei Complementar nº 203/2017 que alterou o artigo 101,
inciso VIII da Lei Complementar nº 163/2014 (Código Tributário Municipal), com base no processo que menciona.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 31 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração Municipal, em 31 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração
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DECRETO Nº 10432/2022

Publicação Nº 3840805

Decreto nº 10.432 de 31 de março de 2022.
Concede Isenção de IPTU e Contribuição de Melhoria às Pessoas que Menciona.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, e ao que determina a Lei Complementar
nº 203/2017:
Decreta
Art. 1º Fica concedida isenção do pagamento de Imposto Predial Territorial Urbano- IPTU e Contribuição de Melhoria, excetuando-se taxas
de serviços urbanos, às pessoas abaixo relacionadas, as quais requerem a aludida isenção, na forma estabelecida pela Lei Complementar
nº 203/2017.
Nome

Matrícula

Cadastro municipal
4457
28609

Data do benefício

Tipo (%)

Adão Machado Felisberto

47.310

2022/2023

100

Antonio De Souza Estevão

15.672

15207

2022/2023

100

Augusto Adão Francisco

25.046

3648

2022/2023

100

Carmelina Acordi

37.505

7219

2022/2023

100

Davino Maciel Maia

16.945

21571

2022/2023

100

Derci Olimpio Ramos

16.816

15491

2022/2023

100

Elza Merêncio Costa

22.377

2236
29151

2022/2023

100

Eva Da Silva

44.168

3395

2022/2023

100

Isaac Coelho Machado

17.150

32201
11568

2022/2023

100

Joaninha Santiago Robalo

71.812

37528

2022/2023

100

Luiz Carlos Gonçalves

17.275

11579

2022/2023

100

Maria Deodete Gonçalves Vieira

38.347

11928/32016

2022/2023

100

Maria Helena Pacheco Rovaris

78.740

41275

2022/2023

100

Nilton Savi Mundo

38.018

4003

2022/2023

100

Decreto nº 10.432, de 31 de março de 2022. Fls. 02.
Onorina Patrício

12.096

16560

2022/2023

100

Rejane Margarete Jorge Cardoso

17.425

18507

2022/2023

100

Sebastiana Maria De Lima Silva

77.563

41603

2022/2023

100

Zucelia Teixeira Pontes

6.380

14138

2022/2023

100

Zuleide Pereira

18.027

4098

2022/2023

100

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 31 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 31 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10433/2022

Publicação Nº 3840808

Decreto nº 10.433 de 31 de março de 2022.
Visa Suplementação No Orçamento Do Município.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das suas atribuições legais emanadas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade
com o artigo 12° da Lei Municipal nº 3854/2021.
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Decreta
Art. 1º Fica suplementado o orçamento do município, no valor total de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) na seguinte modalidade
de despesa:
Órgão
U. Orçam.
Proj/Ativ.

01
01
2.001

GABINETE DO PREFEITO
Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Manut. Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Elemento

165/44.90.00.6180

Aplicações Diretas

R$ 8.500,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................. R$ 8.500,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação deste Decreto, serão utilizados os recursos oriundos do excesso do superávit financeiro do exercício
anterior, na fonte de recursos 6180 – Sup. Fin. Outros Convênios, em conformidade com o Artigo 43 § 1º Inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 31 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 31 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10434/2022

Publicação Nº 3840811

Decreto nº 10.434 de 01 de abril de 2022.
Nomeia Diretor do Departamento de Serviços Urbanos.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 83, VII e ao que
determina a Lei Complementar nº 400/2022:
Decreta
Art. 1º Fica nomeado JOSÉ PAULO ROLDÃO para exercer em comissão o cargo de Diretor do Departamento de Serviços Urbanos, símbolo
CC5 na Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 01 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 01 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10435/2022

Publicação Nº 3840815

Decreto nº 10.435 de 01 de abril de 2022.
Nomeia Coordenadora de Merenda Escolar.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 83, VII e ao que
determina a Lei Complementar nº 400/2022:
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Decreta
Art. 1º Fica nomeada VALQUÍRIA SOUZA DO CANTO para exercer em comissão o cargo de Coordenadora de Merenda Escolar, símbolo CC8
na Secretaria de Educação e Cultura, no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especificamente o Decreto nº 9801, de 01 de abril de 2021.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 01 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 01 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10436/2022

Publicação Nº 3840820

Decreto nº 10.436 de 01 de abril de 2022.
Nomeia Chefe do Serviço de Transporte de Merenda Escolar.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 83, VII e ao que
determina a Lei Complementar nº 400/2022:
Decreta
Art. 1º Fica nomeado LUIZ CARLOS PEREIRA para exercer em comissão o cargo de Chefe do Serviço de Transporte de Merenda Escolar,
símbolo CC9, na Secretaria de Educação e Cultura, no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especificamente o Decreto nº 9.755, de 09 de março de 2021.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 01 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 01 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10437/2022

Publicação Nº 3840821

Decreto nº 10.437 de 01 de abril de 2022.
Nomeia Oficial de Gabinete do Vice-Prefeito.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 83, VII e ao que
determina a Lei Complementar nº 400/2022:
Decreta
Art. 1º Fica nomeada LUIZA DE LIMA HENNEMANN para exercer em comissão o cargo de Oficial de Gabinete do Vice-Prefeito, símbolo CC11,
no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especificamente o Decreto nº 10.183, de 10 de novembro de 2021.
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Prefeitura Municipal de Araranguá, em 01 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração Municipal, em 01 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10438/2022

Publicação Nº 3840824

Decreto nº 10.438 de 01 de abril de 2022.
Nomeia Chefe do Serviço de Tecnologia da Informação (TI).
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 83, VII, e ao que
determina a Lei Complementar nº 400/2022:
Decreta
Art.1º Fica nomeado JEANN CARLO RAMOS BARBOSA para exercer em comissão o cargo de Chefe do Serviço de Tecnologia da Informação
(TI), símbolo CC4 da Secretaria de Administração, no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especificamente o Decreto nº 10.018, de 16 de julho de 2021.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 01 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 01 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10439/2022

Publicação Nº 3840828

Decreto nº 10.439 de 01 de abril de 2022.
Nomeia Chefe do Serviço de Cadastros.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 83, VII, e ao que
determina a Lei Complementar nº 400/2022:
Decreta
Art.1º Fica nomeado KAUET DA MOTTA MARTINS para exercer em comissão o cargo de Chefe do Serviço de Cadastros, símbolo CC11 da
Secretaria de Finanças no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 01 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 01 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração
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DECRETO Nº 10440/2022

Publicação Nº 3840830

Decreto nº 10.440 de 01 de abril de 2022.
Nomeia Diretor do Departamento de Posturas.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 83, VII e ao que
determina a Lei Complementar nº 400/2022:
Decreta
Art. 1º Fica nomeado JULIO CESAR FERNANDES para exercer em comissão o cargo de Diretor do Departamento de Posturas, símbolo CC4
da Secretaria de Planejamento Urbano, no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especificamente o Decreto nº 10.174, de 03 de novembro de 2021.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 01 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração Municipal, em 01 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10441/2022

Publicação Nº 3840834

Decreto Nº 10.441 de 01 de abril de 2022.
Nomeia Diretora da Escola de Ensino Especial.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art.83, VII, e ao que
determina a Lei Complementar nº 404/2022:
Decreta
Art.1º Fica nomeada RENATA BERTONCINE BELINZONI para exercer em comissão o cargo de Diretora da Escola de Ensino Especial, símbolo
CC7 da Secretaria de Educação e Cultura, no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especificamente o Decreto nº 10.323, de 07 de fevereiro de 2022.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 01 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 01 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10442/2022

Publicação Nº 3840837

Decreto nº 10.442 de 01 de abril de 2022.
Nomeia Oficial de Gabinete.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 83, VII e ao que
determina a Lei Complementar nº 400/2022:
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Decreta
Art. 1º Fica nomeado LEONARDO DA SILVA FRANCISCO para exercer em comissão o cargo de Oficial de Gabinete, símbolo CC11 da Secretaria de Administração, no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 01 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração Municipal, em 01 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10443/2022

Publicação Nº 3840839

Decreto nº 10.443 de 01 de abril de 2022.
Concede Gratificação por Serviços de Relevância ao Servidor que Especifica.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, e ao que determina os artigos 8º e 9º,
da Lei Complementar nº 066, de 29 de junho de 2006:
Decreta
Art. 1º Fica concedida Gratificação por Serviços de Relevância no valor que fixa, ao servidor abaixo relacionado:
Nome do Servidor
Graciane Gonçalves Farias

Gratificação por Serviços de Relevância
R$ 800,00

Parágrafo Único: A concessão da Gratificação dos Serviços de Relevância concedida no caput é justificada em razão da Portaria nº 2866/2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 01 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 01 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10447/2022

Publicação Nº 3840844

Decreto nº 10.447 de 06 de abril de 2022.
Nomeia Diretor do Departamento de Comércio.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 83, VII e ao que
determina a Lei Complementar nº 400/2022:
Decreta
Art. 1º Fica nomeado WELITON SERAFIM PEREIRA para exercer em comissão o cargo de Diretor do Departamento de Comércio, símbolo
CC5 da Secretaria de Indústria, Comércio Tecnologia e Inovação, no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 06 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração Municipal, em 06 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10447/2022

Publicação Nº 3840849

Decreto nº 10.447 de 06 de abril de 2022.
Nomeia Diretor do Departamento de Comércio.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 83, VII e ao que
determina a Lei Complementar nº 400/2022:
Decreta
Art. 1º Fica nomeado WELITON SERAFIM PEREIRA para exercer em comissão o cargo de Diretor do Departamento de Comércio, símbolo
CC5 da Secretaria de Indústria, Comércio Tecnologia e Inovação, no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 06 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração Municipal, em 06 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10448/2022

Publicação Nº 3840854

Decreto nº 10.448 de 06 de abril de 2022.
Nomeia Chefe do Serviço de Arquivo Geral.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 83, VII e ao que
determina a Lei Complementar nº 400/2022:
Decreta
Art. 1º Fica nomeada MARIA ELISETH DOS SANTOS para exercer em comissão o cargo de Chefe do Serviço de Arquivo Geral, símbolo CC11
da Secretaria de Finanças, no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 06 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração Municipal, em 06 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração
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Publicação Nº 3840862

Decreto nº 10.449 de 06 de abril de 2022.
Nomeia Secretária de Escola de Ensino Especial.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 83, VII e ao que
determina a Lei Complementar nº 404/2022:
Decreta
Art. 1º Fica nomeada HELLEN MATOS ANASTÁCIO para exercer em comissão o cargo de Secretária de Escola de Ensino Especial, símbolo
CC11 da Secretaria de Educação e Cultura, no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 06 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração Municipal, em 06 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10450/2022

Publicação Nº 3840856

Decreto nº 10.450 de 06 de abril de 2022.
Nomeia Chefe do Serviço de Jardinagem.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 83, VII e ao que
determina a Lei Complementar nº 400/2022:
Decreta
Art. 1º Fica nomeada ALESSANDRA PAULA BITENCOURT PAULINO para exercer em comissão o cargo de Chefe do Serviço de Jardinagem,
símbolo CC9 da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 06 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração Municipal, em 06 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 10454/2022

Publicação Nº 3840858

Decreto nº 10.454 de 07 de abril de 2022.
Nomeia Auxiliar de Direção da E.B.M Nova Divinéia.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 83, VII e ao que
determina a Lei Complementar nº 400/2022:
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Decreta
Art. 1º Fica nomeada PATRÍCIA MACIEL FERREIRA DA SILVA para exercer em comissão o cargo de Auxiliar de Direção da Escola Básica
Municipal Nova Divinéia, símbolo CC9 da Secretaria de Educação e Cultura, no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 07 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração Municipal, em 07 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO 168/2021

Publicação Nº 3840995

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
Primeiro Aditivo ao Contrato nº 168/2021
Processo nº 161/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULOS (NOVOS) 0KM ANO/MODELO MINIMOS 2021/2022 A SEREM UTILIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E/ OU DEMAIS SETORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EITAL DE LICITAÇÃO.
Contratada: Pedragon Autos LTDA, CNPJ nº 03.935.826/0001-30
Contratante: Prefeitura Municipal de Araranguá/SC, CNPJ nº 82.911.249/0001-13
Data da assinatura: 31/03/2022
Vencimento: 05/06/2022

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO 62/2022

Publicação Nº 3841115

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
Primeiro Aditivo ao Contrato nº 62/2022
Processo nº 47/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ (ARARANGUÁ 142
ANOS), CUJAS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO.
Contratada: Midias e Eventos LTDA, CNPJ nº 06.286.545/0001-92
Contratante: Prefeitura Municipal de Araranguá/SC, CNPJ nº 82.911.249/0001-13
Data da assinatura: 31/03/2022

EXTRATO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO 161/2020

Publicação Nº 3841015

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
Terceiro Aditivo de Prazo ao Contrato nº 161/2020
Processo nº 60/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO DO TIPO "PAVER", DRENAGEM PLUVIAL,
PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA JULIO DE CASTILHOS, RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, RUA BAGÉ, RUA SOLEDADE E RUA ITAQUI, NO BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS, MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ, SANTA CATARINA, TUDO EM CONFORMIDADE C/MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHAS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJ.
Contratada: Concretubos Obras de Urbanização LTA EPP , CNPJ nº 07.323.544/0001-33
Contratante: Prefeitura Municipal de Araranguá/SC, CNPJ nº 82.911.249/0001-13
Valor: R$ 38.940,25.
Data da assinatura: 14/04/2022.
Vencimento: 30/06/2022
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EXTRATO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO 229/2020

Publicação Nº 3841179

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
Terceiro Aditivo de Supressão ao Contrato nº 229/2020
Processo nº 79/2020
Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para pavimentação asfaltica drenagem pluvial e sinalização viária na Rodovia Municipal
ARA 240, trecho a partir da rodovia municipal ARA 227 até a rótula da rodovia municipal ARA 250, com extensão de 2.232,99 metros +
2.692,246 metros e área total de 55.598,94m2, incluso o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, nas condições e especificações que encontram-se detalhadas no Memorial Descritivo, Planilhas de orçamento e Projetos.
Contratada: JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.895.635/0001-18
Contratante: Prefeitura Municipal de Araranguá/SC, CNPJ nº 82.911.249/0001-13
Valor : R$ 155.996,74
Data da assinatura: 12/04/2022
Vencimento: 22/08/2022

EXTRATO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO 229/2020

Publicação Nº 3841181

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
Quarto Aditivo de Valor ao Contrato nº 229/2020
Processo nº 79/2020
Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para pavimentação asfáltica drenagem pluvial e sinalização viária na Rodovia Municipal
ARA 240, trecho a partir da rodovia municipal ARA 227 até a rótula da rodovia municipal ARA 250, com extensão de 2.232,99 metros +
2.692,246 metros e área total de 55.598,94m2, incluso o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, nas condições e especificações que encontram-se detalhadas no Memorial Descritivo, Planilhas de orçamento e Projetos.
Contratada: JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.895.635/0001-18
Contratante: Prefeitura Municipal de Araranguá/SC, CNPJ nº 82.911.249/0001-13
Valor: R$ 868.959,22
Data da assinatura: 13/04/2022
Vencimento: 22/08/2022

PORTARIA Nº 3148/2022

Publicação Nº 3840874

Portaria nº 3.148, 11 de março de 2022.
Designa Servidor para Desempenhar Atividades Relativas à Organização de Cerimônias, Solenidades e Eventos junto à Secretaria de Assistência Social e Habitação.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas no artigo 83, inciso VII, da Lei Orgânica do Município:
Resolve:
Art. 1º Fica designada a servidora ALINE FELISBERTO CARVALHO, detentora do cargo de Auxiliar Serviços Gerais, matriculada sob o nº
5924 para desempenhar atividades relativas à organização de cerimônias, solenidades e eventos diversos no Centro Multiuso “Arlete Salomé
Cristiano”, junto à Secretaria de Assistência Social e Habitação.
Parágrafo único: a servidora designada desempenhará funções descritas no caput de modo concomitante com suas atribuições regulares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 11 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente portaria na Prefeitura Municipal de Araranguá, em 11 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração
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Publicação Nº 3840876

Portaria Nº 3.151, 15 de março de 2022.
Autoriza Servidor a Dirigir Veículos Oficiais Pertencentes à Frota da Prefeitura Municipal de Araranguá.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município.
Resolve
Art. 1º Autorizar o servidor abaixo relacionado a dirigir veículos oficiais pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Araranguá:
Servidor

CNH

João Vitor Cruz Pereira

07040894238

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 15 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Portaria na Prefeitura Municipal de Araranguá, em 15 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretario de Administração

PORTARIA Nº 3154/2022

Publicação Nº 3840879

Portaria Nº 3.154, 16 de março de 2022.
Autoriza Servidor a Dirigir Veículos Oficiais Pertencentes à Frota da Prefeitura Municipal de Araranguá.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município.
Resolve
Art. 1º Autorizar o servidor abaixo relacionado a dirigir veículos oficiais pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Araranguá:
Servidor

CNH

Letícia Cesa Besser

03803031951

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 16 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Portaria na Prefeitura Municipal de Araranguá, em 16 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretario de Administração

PORTARIA Nº 3162/2022

Publicação Nº 3840881

Portaria nº 3.162, 18 de março de 2022.
Designa Servidor para Responder como Coordenador dos Serviços de Operações com Máquinas Pesadas.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas no artigo 83, inciso VII, da Lei Orgânica do Município:
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Resolve:
Art. 1º Fica designado o servidor EDIOCLESIO DUARTE, detentor do cargo de Operador de Máquina II (carregadeira), matriculado sob o
nº 4738 para responder como coordenador dos serviços de operações com máquinas pesadas no âmbito da Secretaria de Obras, Viação e
Serviços Urbanos, realizando planilhas para planejamento e atendimento de demandas semanais.
Parágrafo único: o servidor designado desempenhará funções descritas no caput de modo concomitante com suas atribuições regulares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 18 de março de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente portaria na Prefeitura Municipal de Araranguá, em 18 de março de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 3194/2022

Publicação Nº 3840894

Portaria Nº 3.194, 01 de abril de 2022.
Autoriza Servidor a Dirigir Veículos Oficiais Pertencentes à Frota da Prefeitura Municipal de Araranguá.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município.
Resolve
Art. 1º Autorizar o servidor abaixo relacionado a dirigir veículos oficiais pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Araranguá:
Servidor

CNH

José Paulo Roldão

03260134734

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 01 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Portaria na Prefeitura Municipal de Araranguá, em 01 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretario de Administração

PORTARIA Nº 3195/2022

Publicação Nº 3840892

Portaria Nº 3.195, 01 de abril de 2022.
Coloca Servidor À Disposição Do Departamento de Cultura.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o artigo 83, VII:
Resolve
Art. 1º Colocar a servidora Célia Silva da Costa, Auxiliar de Ensino matriculada sob o nº 6149, à disposição do Departamento de Cultura,
pelo período de 40 horas semanais.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 01 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Portaria na Prefeitura Municipal de Araranguá, em 01 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretario de Administração

PORTARIA Nº 3196/2022

Publicação Nº 3840889

Portaria Nº 3.196, 01 de abril de 2022.
Coloca Servidor À Disposição Do Programa Dinheiro Direto na Escola.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o artigo 83, VII:
Resolve
Art. 1º Colocar a servidora Eleonara Rezena Borges, Auxiliar de Ensino matriculada sob o nº 7075, à disposição do Programa Dinheiro Direto
na Escola, pelo período de 40 horas semanais.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 01 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Portaria na Prefeitura Municipal de Araranguá, em 01 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretario de Administração

PORTARIA Nº 3199/2022

Publicação Nº 3840884

Portaria Nº 3.199, 05 de abril de 2022.
Autoriza Servidor a Dirigir Veículos Oficiais Pertencentes à Frota da Prefeitura Municipal de Araranguá.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município.
Resolve
Art. 1º Autorizar o servidor abaixo relacionado a dirigir veículos oficiais pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Araranguá:
Servidor

CNH

Jennifer da Silva Albano

05892489208

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 05 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Portaria na Prefeitura Municipal de Araranguá, em 05 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretario de Administração
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Publicação Nº 3840895

Portaria Nº 3.206, 06 de abril de 2022.
Coloca Servidores À Disposição do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CMAEE) Hans Gabriel Vieira Prohmann.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o artigo 83, VII:
Resolve
Art. 1º Colocar os servidores abaixo mencionados à disposição do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CMAEE)
Hans Gabriel Vieira Prohmann, pelo período de 40 horas semanais.
Servidor

Matrícula

Bernadete Beninca Martinello

4427

Deuza Regina Bristot Rosso

4284

Eraclides Costa Lúcio

4408

Jadna Nazário Gabriel

6650

Luciana Canteli da Silva

6362

Rosana Rocha Inácio

4079

Vanderlea Aguiar Pupo

4068

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 06 de abril de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Portaria na Prefeitura Municipal de Araranguá, em 06 de abril de 2022.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretario de Administração
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Publicação Nº 3841200
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 65/2022
Contratante..: MUNICIPIO DE ARARANGUA
Contratada...: ADILSON MACIEL
Valor............: 115.000,00 (cento e quinze mil e reais)
Vigência.......: Início: 31/03/2022 Término: 31/12/2022
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 41/2022
Recursos.....: Dotação: 2.021.3.3.90.00.00.00.00.00 (167) Saldo:
320.000,00
Objeto..........: CONTRATAÇÃO, CONFORME DEMANDA, DE SERVIÇOS
DE HORAS MÁQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA),, CUJAS
ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO.
CESAR ANTONIO CESA
PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato N..: 66/2022
Contratante..: MUNICIPIO DE ARARANGUA
Contratada...: GOLD COMPUTADORES LTDA EPP *
Valor............: 4.755,00 (quatro mil setecentos e cinqüenta e cinco reais)
Vigência.......: Início: 12/04/2022 Término: 30/06/2022
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 175/2021
Recursos.....: Dotação:
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTBOOKS,
PROJETORES DE MIDIA E OUTROS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS E FAMA MANTIDOS PELA
PREFEITURA MUNICIPA DE ARARANGUÁ, CUJAS ESPECIFICAÇÕES
MINIMAS ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO.
CESAR ANTONIO CESA
PREFEITO MUNICIPAL
Araranguá, 19 de Abril de 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato N..: 67/2022
Contratante..: MUNICIPIO DE ARARANGUA
Contratada...: VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME
Valor............: 8.391,00 (oito mil trezentos e noventa e um reais)
Vigência.......: Início: 12/04/2022 Término: 30/06/2022
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 177/2021
Recursos.....: Dotação: 2.033.4.4.90.00.00.00.00.00 (93) Saldo: 90.000,00
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DO RAMO
PERTINENTE OBJETIVANDO O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE
APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PEÇAS À SEREM UTILIZADOS
NAS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARARANGUÁ, INCLUINDO FUNDOS, FAMA, CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS, CUJAS
ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO.
CESAR ANTONIO CESA
PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 68/2022
Contratante..: MUNICIPIO DE ARARANGUA
Contratada...: CONSTRUTORA BIFF EIRELI
Valor............: 147.103,46 (cento e quarenta e sete mil cento e três reais e
quarenta e seis centavos)
Vigência.......: Início: 12/04/2022 Término: 31/12/2022
Licitação......: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 43/2022
Recursos.....: Dotação: 2.034.4.4.90.00.00.00.00.00 (98) Saldo: 199.543,65
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A
REFORMA DE SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA BÁSICA JARDIM
DAS AVENIDAS - CAIC E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.B.M
CRIANÇAS ALEGRES, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE
DETALHAS EM PLANILHAS, MEMORIAL E PROJETOS.
CESAR ANTONIO CESA
PREFEITO MUNICIPAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE 74/2022

Publicação Nº 3839100

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E4F3DC842CA259A805A7C1195C9A6654D75E3F00
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ARARANGUA

Nr.: 74/2022 - IL

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

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:

88/2022
74/2022
14/04/2022

Data do Processo:

Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeito Municipal, CESAR ANTONIO CESA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:

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

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

f ) Objeto da Licitação

74/2022
74/2022-IL
Inexigibilidade de Licitação
19/04/2022
Sequência: 0
FORNECIMENTO FRACIONADO EM 2022 DE 63.800 PASSES ESCOLARES A SEREM
UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE 160 ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS
ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, EM LINHAS REGULARES DO SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO INTERMUNICIPAL E/OU INTERESTADUAL NO PERÍODO
DE 6 (SEIS) MESES

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

VIACAO CIDADE LTDA

Unid.

Qtdade

Descto (%)

(em Reais R$)
Preço Unitário
Total do Item

(9867)

1 PASSE ESCOLAR ILHAS X ARARANGUÁ, - Marca: VIAÇÃO

PAS

3.800,00

0,0000

6,36

24.168,00

2 PASSE ESCOLAR HERCILIO LUZ X ARARANGUÁ, - Marca:
VIAÇÃO

PAS

2.400,00

0,0000

5,64

13.536,00

3 PASSE ESCOLAR RIO DOS ANJOS X ARARANGUÁ. - Marca:
VIAÇÃO

PAS

1.600,00

0,0000

5,10

8.160,00

4 PASSE ESCOLAR BARRO VERMELHO X ARARANGUÁ. Marca: VIAÇÃO

PAS

1.800,00

0,0000

4,38

7.884,00

5 PASSE ESCOLAR SAPIRANGA/ARARANGUA - Marca: VIAÇÃO

PAS

5.400,00

0,0000

2,95

15.930,00

6 PASSE ESCOLAR SOARES X ITOUPABA - Marca: VIAÇÃO

PAS

13.600,00

0,0000

5,59

76.024,00

7 PASSA ESCOLAR BARRO VERMOLHO X HERCILIO LUZ Marca: VIAÇÃO

PAS

21.400,00

0,0000

3,51

75.114,00

-------------------------------------------------------------------------CESAR ANTONIO CESA
PREFEITO MUNICIPAL
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ARARANGUA

Nr.: 74/2022 - IL

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

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:

88/2022
74/2022
14/04/2022

Data do Processo:

Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
VIACAO CIDADE LTDA

(9867)

8 PASSE ESCOALR SAPIRANGAX ARANGUÁ - Marca: VIAÇÃO

PAS

13.800,00

0,0000

5,59

77.142,00

Total do Fornecedor:

297.958,00

Total Geral:

297.958,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões): 2.035.3.3.90.00.00.00.00.00 (99), 2.035.3.3.90.00.00.00.00.00 (100)

-------------------------------------------------------------------------CESAR ANTONIO CESA
PREFEITO MUNICIPAL
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Arroio Trinta
Prefeitura
CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018

Publicação Nº 3839920

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS PÚBLICOS DE DIVERSOS NÍVEIS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
EDITAL Nº 001/2018 CONVOCA O CANDIDATO APROVADO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA – SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, legais, tendo em vista o disposto no Art.
37 da Constituição Federal, as Legislações Estadual e Municipal em vigor e em conformidade com o Edital nº. 0001/2018, TORNA PÚBLICO
A CONVOCAÇÃO DO CANDITADO APROVADO, senhor ALEXSANDER TOME, para o provimento de cargo público do quadro permanente
do Município, conforme resultado final homologado através do Decreto nº 1.888/2018, e lavra do Ilustre Prefeito Municipal, devidamente
publicado, no sítio: www.arroiotrinta.sc.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios - DOM.
DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
1. Deverá comparecer no prazo de 10 (dez) dias ininterruptos, contados da data de recebimento da presente convocação, ao Departamento
de Recursos Humanos localizada no anexo do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta - SC, sito a Rua XV de Novembro nº 26
centro, Arroio Trinta –SC, ou se manifestar através de e-mail: rh@arroiotrinta.sc.gov.br ou prefeitura@arroiotrinta.sc.gov.br sobre o interesse em assumir o cargo. Tendo interesse, até o dia 20 de maio de 2022 deverá entregar os documentos constantes no Anexo I e os exames
médicos relacionados no Anexo II deste Edital.
1.1 A falta de qualquer documento constante nos anexos I e II acarretará o não cumprimento da exigência do item 1.
1.2 O não comparecimento nos termos do item 1 do presente edital, implicará a perda do direito à posse ao cargo para o qual o candidato
foi aprovado.
DA AVALIAÇÃO MÉDICA
2. A não realização da avaliação médica ou não apresentação dos exames exigidos impedirá o exercício do cargo.
DOS ATOS DE NOMEAÇÃO
3. A publicação dos atos de nomeação, que se dará na data de publicação do presente edital, será termo inicial para a posse do candidato,
cujo prazo máximo será de 30 dias ininterruptos, a contar da data do recebimento da notificação – Concurso Público nº 001/2018 a ser
recebida pelo (a) candidato (a) por via postal;
DA POSSE
4. Cumpridas as exigências constantes neste Edital, será dada posse ao candidato (a), a partir de 01 de junho de 2022.
Alcidir Felchilcher
Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2021

Publicação Nº 3841050

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS PÚBLICOS DE DIVERSOS NÍVEIS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021
EDITAL Nº 001/2021 CONVOCA A CANDIDATA APROVADA DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA – SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, legais, tendo em vista o disposto no Art.
37 da Constituição Federal, as Legislações Estadual e Municipal em vigor e em conformidade com o Edital nº. 0001/2021, TORNA PÚBLICO
A CONVOCAÇÃO DA CANDITADA APROVADA, senhora ELISA APARECIDA LOURENÇO RIBAS, para o provimento de cargo público do quadro
permanente do Município, conforme resultado final homologado através do Decreto nº 2265/2022, e lavra do Ilustre Prefeito Municipal,
devidamente publicado, no sítio: www.arroiotrinta.sc.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios - DOM.
DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
1. Deverá comparecer no prazo de 10 (dez) dias ininterruptos, contados da data de recebimento da presente convocação, ao Departamento de Recursos Humanos localizada no anexo do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta - SC, sito a Rua XV de Novembro
nº 26 centro, Arroio Trinta –SC, ou se manifestar através de e-mail: rh@arroiotrinta.sc.gov.br ou prefeitura@arroiotrinta.sc.gov.br sobre o
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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interesse em assumir o cargo. Tendo interesse, até o dia 20 de maio de 2022 deverá entregar os documentos constantes no Anexo I e os
exames médicos relacionados no Anexo II deste Edital.
1.1 A falta de qualquer documento constante nos anexos I e II acarretará o não cumprimento da exigência do item 1.
1.2 O não comparecimento nos termos do item 1 do presente edital, implicará a perda do direito à posse ao cargo para o qual a candidata
foi aprovada.
DA AVALIAÇÃO MÉDICA
2. A não realização da avaliação médica ou não apresentação dos exames exigidos impedirá o exercício do cargo.
DOS ATOS DE NOMEAÇÃO
3. A publicação dos atos de nomeação, que se dará na data de publicação do presente edital, será termo inicial para a posse da candidata,
cujo prazo máximo será de 30 dias ininterruptos, a contar da data do recebimento da notificação – Concurso Público nº 001/2021 a ser
recebida pelo (a) candidato (a) por via postal;
DA POSSE
4. Cumpridas as exigências constantes neste Edital, será dada posse ao candidato (a), a partir de 23/05/2022.
Arroio Trinta - SC, 19 de abril de 2022.
Alcidir Felchilcher
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 119

Publicação Nº 3841054

PORTARIA Nº 119, DE 20 DE ABRIL DE 2022.
Nomeia Servidora para Cargo Efetivo, e dá outras providências.
ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal em Exercício de Arroio Trinta - SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com
o disposto no Artigo 37 da Constituição Federal, combinado com os Artigos 23 e 26 da Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar n°
1712/2014, Lei Complementar nº 1713/2014 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e de acordo com o Edital de Concurso Público
nº 001/2021,
RESOLVE:
Artigo 1.º - Nomear por Concurso Público a senhora, ANDRESSA CAMILA ALVES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 095.797.529-58,
residente e domiciliada no Município de Arroio Trinta – SC, classificada em 3º lugar no Concurso Público, Edital n° 001/2021, para exercer o
Cargo de Provimento Efetivo de AGENTE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Nível I, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro
de Pessoal do Poder Executivo Municipal, por 40:00 (quarenta) horas semanais, com vencimentos em Lei, a partir do dia 20 de abril de 2022.
Artigo 2.º - As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.
Artigo 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Arroio Trinta – SC, 20 de abril de 2022.
ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal
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CONTRATO Nº 0025/2022

Publicação Nº 3839455
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 53FC1CE42ECA7014A127454A160DAA37014AA4D2

CONTRATO Nº 0025/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
0060/2022 – PREGÃO Nº 0025/2022. CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E A ASSOCIAÇÃO DE
ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM
O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 82.826.462/0001-27, com sede
na Rua XV de Novembro nº 26, em Arroio Trinta-SC, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor
ALCIDIR FELCHILCHER, portador do CPF sob nº 518.040.009-06 e
Carteira de Identidade nº 1.518.8051, residente e domiciliado na Rua XV de
Novembro, Centro, Município de Arroio Trinta – Santa Catarina; e de outro
lado, a empresa ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO MEIO OESTE
CATARINENSE, CNPJ n° 07.591.924/0001-59, com sede na Rua Luiz
Specht, 299, Bairro Cruzeiro do Sul, Município de Joaçaba SC, representada
neste ato por ACYR DA SILVA , portador da Cédula de Identidade nº
2.144.922, CPF sob nº 645.948.409-06 de ora em diante denominado
simplesmente CONTRATADO, ajustam com base no pregão presencial n°
0025/2022, a prestação de serviços de arbitragem para Secretaria de Cultura
Esportes, respeitadas as cláusulas e condições abaixo discriminadas.
I - DO OBJETO
I.1 - Escolha da proposta mais vantajosa objetivando a Contratação de serviços
de arbitragem , em atendimento as necessidades da Secretaria de Cultura e
Esportes, Conforme exigências estabelecidas pelo Edital e seus anexos.
Item

Material/Serviço

1

37561 - Serviço de arbitragem para
jogos de futebol suíço livre feminino
e livre masculino.
(02 árbitros, 01 mesário, 02
gândulas) com 02 períodos de 20
minutos, o último minuto de cada
período será cronometrado.
37563 - Serviço de arbitragem para
jogos de futsal livre feminino, livre
masculino e veterano.

2

Unid.
Quantidade
Valor Valor total
medida
unitário
(R$)
(R$)
JG
40
350,00
14.000,00

JG

60

350,00

21.000,00

1
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(02 árbitros, 01 mesário) com 02
períodos de 20 minutos, o último
minuto de cada período será
cronometrado
Valor Total

35.000,00

1.2. Os locais serão repassados posteriormente pela coordenação de esportes,
sendo que os jogos poderão ocorrer dentro do período urbano do Município
ou em comunidades do interior.
1.2.1. Os serviços de Arbitragem deverão ser prestados com entrega fracionada,
conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Esportes do Município.
1.2.2 Os quantitativos informados de serviços de arbitragem, são mera
estimativa de contratação, dessa forma, o Município autorizará somente as
quantidades que efetivamente se fizerem necessárias, sendo objeto de
faturamento e pagamento apenas os quantitativos efetivamente fornecidos.
1.3.A Contratada assume, como exclusivamente seu, as despesas
decorrentes do transporte, alimentação e água assim como, dos seus
funcionários
1.4. Todas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, encargos sociais,
trabalhistas e outros, correrão por conta da proponente vencedora
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO
LICITATÓRIO
2.1. O presente instrumento, independentemente de sua transcrição, encontrase vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 0060/2022 - PR,
Pregão Presencial nº 0025/2022 - PR
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. A despesa deste contrato correrá a conta de elementos do Orçamento de
2022, conforme segue:
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E VALOR
4.1. O pagamento será efetuado por transferência bancária, em até 15 (quinze)
dias após cada entrega de mercadorias, acompanhadas das respectivas Notas
Fiscais/Faturas, apresentadas na Tesouraria da Prefeitura.
2
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4.1.1. Caberá ao Fiscal verificar se o objeto do presente certame, atende
à todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como autorizar o
pagamento da respectiva nota fiscal.
4.2. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das
notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação
4.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada vencedora enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do
reajustamento de preços ou correção monetária.
4.4. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento),
conforme dispõe o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, atualizada.
4.5. Só haverá reajuste na ocorrência de fato que justifique a aplicação do artigo
65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidadas.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E
CONTRATANTE
5.1. As obrigações da contratada são as descritas no edital.
5.2 – São atribuições e condições da contratante aquelas descritas no edital.
5.3 - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora
estabelecida, sujeitará a Contratada as sanções previstas na Lei nº 10.520/02,
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, garantida previa e ampla defesa em
processo administrativo.
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES
6.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993 e da
Lei nº 10.520, de 2002 a Contratada que:
6.1.2. Não assinar o contrato quando convocada dentro do prazo de
validade da proposta;
6.1.3. Apresentar documentação falsa;
6.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
6.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
6.1.6. Não mantiver a proposta;
6.1.7. Cometer fraude fiscal;
6.1.8. Comportar-se de modo inidôneo.
3
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6.2. De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei n.º 8.666/93, a
inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo,
também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78,
incisos I a XVIII.
6.3. Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a Administração
aplicar ao contratado as seguintes sanções:
6.3.1. Advertência;
6.3.2. multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação,
ao recusar-se ou deixar de executar quaisquer dos itens empenhados.
6.3.3. multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação,
no atraso da execução dos serviços solicitados, por prazo superior a 30 dias ou
em casos de rescisão contratual.
6.3.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
6.4. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas
pela Contratada, à esta será aplicada multa de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis
por cento) sobre o total devido, por dia de atraso, limitado ao valor máximo de
10% do valor da parcela inadimplida (considera-se parcela inadimplida a parte
não executada do objeto contratado).
CLÁUSULA

SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os processos de inspeção
dos produtos, verificação e controle a serem adotadas pelo Contratante.
7.2. A existência e a atuação da fiscalização do Contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne aos
serviços contratados, e as suas consequências e implicações próximas ou
remotas.
7.3. Fica designado para a fiscalização da execução contratual os Secretários
responsáveis pelas respectivas pastas.
7.3.1 – O Fiscal será assessorado tecnicamente, sempre que necessário,
pelos profissionais do Município em suas respectivas áreas de atuação.
7.3.2 – Caberá ao Fiscal verificar se o objeto do presente certame, atende
à todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como autorizar o
pagamento da respectiva nota fiscal, e participar de todos os atos que se fizerem
necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado.
7.3.3 O fiscal do contrato deverá, por ocasião do recebimento:
4
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a) Verificar o cumprimento das características e especificações
constantes no edital e seus anexos, com relação ao produto que
estará sendo entregue pelo Licitante vencedor.
b) Confrontar a marca e fabricante do produto a ser entregue com
relação à marca e fabricante do produto constante na
Autorização de Fornecimento, de forma a constatar o
cumprimento, por parte do Licitante Vencedor, da sua
proposta de preços vencedora, habilitada, adjudicada e
homologada.
c) Anotar e documentar em registro próprio e circunstanciado
todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto,
determinando o que for necessário à regularização e correção
das faltas ou defeitos observados.
d) Cobrar, junto à licitante vencedora, o cumprimento dos prazos
bem como todas as demais condições do edital e contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
8.2. Este contrato vige da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022,
podendo ser prorrogado através de termo aditivo, por mais seis meses, caso
toda a quantidade licitada ainda não tenha sido consumida, e alterado nos casos
previstos no Artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA
9.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no
todo ou em parte.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES
10.1. As Contratadas assumem, como exclusivamente seus, as despesas
decorrentes do transporte do objeto assim como, dos funcionários.
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus
empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, quaisquer prejuízos que sejam
causados ao contratante ou a terceiros, bem como, pelos seguros de Lei.
10.2. Os danos e os prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo
máximo de 48 (Quarenta e oito) horas, contados da notificação administrativa
a Contratada, sob pena de multa.

5
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10.3. O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações
vinculadas à legislação tributária trabalhista, previdenciária ou securitária, e
decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e
responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.
10.4. O contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.
10.5. A Contratada manterá durante toda a execução do contrato as condições
de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.
10.6. A contratante se responsabilizará pela substituição de produtos entregues
fora do padrão de qualidade, sem ônus adicional à Prefeitura.
10.7. Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos,
tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e
da execução de seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Videira – SC, para dirimir as dúvidas que
possam advir da presente contratação, com renúncia expressa, de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente
em 03 cópias de iguais teor, que, depois de lido e achado conforme, e assinado
pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.
Arroio Trinta – SC, 18 de abril de 2022.
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA
CONTRATANTE
ALCIDIR FELCHILCHER
CPF Nº 518.040.009-06
ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO MEIO OESTE
CATARINENSE
ACYR DA SILVA
CPF nº 645.948.409-06
6
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CONTRATADA

CÉSAR LUIZ ALTENHOFEN
CPF: 818. 571. 019-87
ADRIANE BIAVA
CPF: 733. 056. 699- 34

7
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Arvoredo
Prefeitura
DECRETO 2.703

Publicação Nº 3841005

DESIGNA PREGOEIRO COM A RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal do Município de Arvoredo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, especialmente, nos termos das disposições do art. 100, VIII, da Lei Orgânica do Município, do art. 3º, IV, da Lei Federal nº 10.520,
de 17 de julho de 2002 e art. 7º, II, do Decreto nº 439, de 06 de março de 2007;
DECRETA:
Art. 1º. Fica designado como Pregoeiro, o servidor EDSON EZEQUIEL BATTISTON, em substituição ao Pregoeiro Oficial da Administração
Municipal ANTONIO LUIZ CONTE, servidor público municipal ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Gestão Pública, exclusivamente para a condução dos certames licitatórios durante o período de férias do titular.
Art. 2º. Para apoiar as tarefas do pregoeiro fica designado o servidor Flavio Spagnolo, servidor público municipal, ocupante do cargo de
provimento efetivo de Fiscal de Tributos e Obras; e
Art. 3º. As atribuições do Pregoeiro e da equipe de apoio são aquelas que constam do art. 9º, do Decreto nº 439, de 06 de março de 2007.
Art. 4º. Pelo exercício das atribuições decorrentes da designação acima, os servidores não receberão remuneração adicional, sendo os
mesmos dispensados das atribuições do cargo quando das sessões públicas de licitações na modalidade de pregão, bem como para a preparação de todas suas fases.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Arvoredo (SC),
em 12 de abril de 2022.
NEURI MENEGUZZI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado nesta data.
MIRIAN MENEGUZZI PADOVA
Responsável pelas Publicações

DECRETO 2.704

Publicação Nº 3841019

Decreto nº 2.704, de 19 de abril de 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, observadas as disposições do art, 43, § 1º, I e § 2º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
Considerando a verificação de superávit financeiro, verificado no Balanço Patrimonial consolidado do exercício de 2021, em vínculos diversos
que adiante se especifica, nos termos deste Decreto;
Considerando às disposições previstas no parágrafo 1º, inciso II do art. 5º, da Lei Municipal nº 1.244, de 07 de outubro de 2021;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.292,83 (seis mil duzentos
e noventa e dois reais e oitenta e três centavos), para atender a seguinte ação orçamentária:
03
03.01
06
06.181

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Gerencia de Administração e Gestão
Segurança Pública
Policiamento
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Administração Geral
Manutenção da Radio Patrulha
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Aplicações Diretas
R$ 6.292,83

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do credito adicional especial, nos termos do artigo anterior tem origem na utilização de recursos
do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2021, no vínculo Recursos não Vinculados - Orçamentos Municipais (01.0000),
no valor de R$ 6.292,83 (seis mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos).
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Centro Administrativo Municipal de Arvoredo – SC, em 19 de abril de 2022.
NEURI MENEGUZZI
Prefeito Municipal
Publicado em data supra.
Antônio Luiz Conte
Gerente Administração e Gestão

LICITAÇÃO 22/2022 TERMO DE HOLOMOGAÇÃO

Publicação Nº 3841035

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2022, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022
NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo(SC) no uso de suas atribuições legais e, considerando as disposições dos Arts. 38, VII
e 43, VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, em conformidade com o que consta no Processo de Licitação nº
22/2022, HOMOLOGA a Licitação na modalidade Tomada de Preço nº 2/2022, tipo menor preço global e, ADJUDICA o objeto correspondente a Contratação de empresa para execução das obras de reperfilamento asfáltico sobre calçamento e sinalização horizontal em trechos de
ruas no perímetro urbano de Arvoredo, conforme projetos, orçamento, cronograma físico-financeiro e memoriais à empresa CONSTRUTORA
OLIVEIRA LTDA pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob n 80.095.466/0001-57, com valor Global de R$ 664.408,37( seiscentos e sessenta e
quatro mil, quatrocentos e oito reais e trinta e sete centavos).
Gabinete do Prefeito Municipal de Arvoredo (SC),
em 19 de abril de 2022
NEURI MENEGUZZI
Prefeit0 Municipal
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Ascurra
Prefeitura
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 31-2022

Publicação Nº 3840832

Município de Ascurra
Edital de Credenciamento 25-2022
Extrato de contrato n. 31/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Ascurra
Contratada: MECÂNICA CÉ LTDA ME
CNPJ: 79.381.588/0001-20
Objeto: Tem-se por objeto deste contrato a eventual prestação de serviços de mão de obra mecânica para consertos em geral das máquinas
operatrizes, implementos agrícolas e veículos pesados a diesel, de todos os veículos da frota do Município de Ascurra e do Fundo Municipal
de Saúde de Ascurra, com o fornecimento de peças e acessórios necessários para manter os veículos em perfeitas condições de uso, conforme tabela de itens prevista no item 1.2 do edital.
Validade: até 12/07/2022
Ascurra, 1 de abril de 2022.
Leandro Chiarelli
Secretário de Administração e Finanças

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 32-2022

Publicação Nº 3840887

Município de Ascurra
Edital de Credenciamento 25-2022
Extrato de contrato n. 32/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Ascurra
Contratada: MECÂNICA BERTOLDI LTDA
CNPJ: 82.152.745/0001-30
Objeto: Tem-se por objeto deste contrato a eventual prestação de serviços de mão de obra mecânica para consertos em geral das máquinas
operatrizes, implementos agrícolas e veículos pesados a diesel, de todos os veículos da frota do Município de Ascurra e do Fundo Municipal
de Saúde de Ascurra, com o fornecimento de peças e acessórios necessários para manter os veículos em perfeitas condições de uso, conforme tabela de itens prevista no item 1.2 do edital.
Validade: até 12/07/2022
Ascurra, 1 de abril de 2022.
Leandro Chiarelli
Secretário de Administração e Finanças

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 34-2022

Publicação Nº 3840900

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2022
Pelo presente Contrato para a prestação de serviços de conserto de calçamento, construção de bocas de lobo e colocação de meio fio nos
locais em que houver necessidade no município de Ascurra, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE ASCURRA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua Benjamin Constant, 221, centro, Ascurra/SC, 89138-000, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.772/0001-61, neste ato
representado pelo Secretário de Administração e Finanças, Senhor LEANDRO CHIARELLII, e RCPA EMPREITEIRA LTDA EPP, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.920.909/0001-70, estabelecida na Rua Carlos Moser, n. 350, Bairro Centro, Município de
Rodeio (SC), CEP 89.136-000, neste ato representado por seu representante legal, o Senhor Celso Pasqualini Neto, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o presente Termo de Contrato, o qual obedecerá às condições expressas na Lei nº 8.666/93
e alterações, e as disposições das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO VALOR
1.1. Tem-se por objeto deste contrato a prestação de serviços de conserto de calçamento, construção de bocas de lobo e colocação de
meio fio, nos locais em que houver necessidade no município de Ascurra, nos valores e especificações previstos no item 1.2 deste contrato.
1.2 Pela prestação de serviços de conserto de calçamento, e colocação de meio fio, objeto do presente credenciamento, o MUNICÍPIO
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pagará à CREDENCIADA tarifas nos seguintes valores:
Item

Quantidade

Unidade

2

15.000

M2

5

5.000

METROS

Descrição
Mão de obra de serviços de conserto de calçamento – remoção e colocação do
pavimento (lajotas sextavadas) com preparação de colchão de areia.
Mão de obra de serviços de colocação de meio-fio pré-fabricado em concreto com
rejunte de fugas.

Valor Unit.

Valor Total

R$ 23,83

R$ 357.450,00

R$ 12,16

R$ 60.800,00

Observações:
a) Os serviços contratados deverão ser executados no prazo de doze (12) meses, podendo este prazo ser prorrogado nos termos da lei
8.666/93.
b) Os serviços deverão ser prestados a partir da assinatura do contrato.
c) Os preços foram definidos com base na média de cotações obtidas junto a empresas do ramo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS
2.1 A contratante deverá atender ao chamado no prazo máximo de 24 horas. A empresa deverá atender para os serviços, no mínimo, das
08 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Os serviços deverão ser realizados no local onde a Secretaria de Obras do Município determinar,
dentro dos limites do Município de Ascurra.
2.2 Caso a contratada não consiga efetuar os serviços no prazo previsto, deverá solicitar a sua prorrogação através de documento apropriado com as devidas justificativas, prorrogação esta que não poderá resultar no pagamento da diferença em horas excedentes.
2.3 Os serviços a serem executados deverão corresponder ao efetivamente necessário para a realização da respectiva manutenção da rua
e/ou calçada/etc, devendo a empresa se abster de propor serviços em desacordo com o realmente empregado em cada caso concreto.
2.4 A contratada deverá entregar as ruas e/ou calçadas submetidas aos serviços devidamente limpas, ou seja, livres de resíduos provenientes da execução dos serviços.
2.5 Os serviços prestados deverão ser condizentes com as normas técnicas, visando-se sempre a maior satisfação do Município.
2.6 Os serviços serão prestados em horário comercial, respeitando-se os prazos e tempos. Em situações emergenciais, será requisitada a
prestação de serviços em horário não comercial. Não serão pagos quaisquer outros valores que não os mencionados na proposta.
2.7 Os serviços serão realizados pela empresa vencedora não se admitindo recusa em decorrência de sobrecarga na sua capacidade da
prestação dos serviços.
2.8 A contratante poderá a qualquer momento, indicar servidor para acompanhar a execução dos serviços.
2.9 A Empresa se obriga a substituir/refazer os serviços que forem constatados erros ou incorreções, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas depois de comunicado realizado pelo Gestor solicitante ou de acordo com o prazo estipulado pelo mesmo.
2.10 As medições serão elaboradas pelo setor de engenharia do Município, por solicitação através de oficio pela contratada com pelo menos
3 dias úteis de antecedência ao vencimento da parcela, que se dará em conformidade com os procedimentos a seguir descritos:
a) a medição será na totalidade dos serviços executados durante o mês.
b) após o recebimento do oficio a fiscalização indicada para a finalidade procederá à vistoria verificando a execução dos serviços previstos e
executados, o fiscal encaminhará a solicitação de pagamento em formulário próprio, devidamente preenchido acompanhado da respectiva
fatura.
c) caso a fiscalização venha constatar divergência quanto aos valores apurados, informará por escrito à contratada, que deverá apresentar
nova medição corrigida, bem como as justificativas devidas e efetuar as correções requeridas.
d) A aprovação da medição se dará com o “certifico” do fiscal do serviço no verso da fatura devidamente assinado e datado.
2.11 A distribuição dos serviços entre as credenciadas será executada de forma equânime, durante a validade de seus credenciamentos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
3.1. O pagamento dos valores pactuados no parágrafo anterior serão pagos em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
nota fiscal, que deverá ser encaminhada ao Chefe de Compras.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1. A vigência deste contrato terá início na data da assinatura do mesmo e se findará com o fim da vigência do credenciamento de n.
82/2021, podendo ter sua vigência estendida, caso haja prorrogação do referido credenciamento, nas formas do inciso II do artigo 57 da
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas do presente contrato correrão por conta do orçamento municipal para o exercício financeiro de 2022 e 2023:
DOTAÇÕES
Exercício da
despesa
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Referência

Órgão

Unidade

Ação

Plano

Subelemento

Vínculo

105
105
113
113
115
115
116
116
120

07
07
07
07
07
07
07
07
07

001
001
001
001
001
001
001
001
002

1008
1008
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2063

333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000

333903921000000
333903999000000
333903921000000
333903999000000
333903921000000
333903999000000
333903921000000
333903999000000
333903921000000

01000000
01000000
01000000
01000000
01070000
01070000
01390100
01390100
01640200
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Referência

Órgão

Unidade

Ação

Plano

Subelemento

Vínculo

120

07

002

2063

333900000000000

333903999000000

01640200

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO
6.1. Cabe ao MUNICÍPIO, através do setor competente, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços contratados.
6.2 A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo
MUNICÍPIO.
6.3 A existência e atuação da fiscalização do MUNICÍPIO em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Compete à Contratada:
7.1 Prestar os serviços contratados de acordo com as especificações contidas neste termo de referência, bem como no edital e seus anexos.
7.2 Assumir integral e exclusivamente as responsabilidades para com seus funcionários com relação a registros, salários, acidentes de
trabalho em que sejam vítimas no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, seguros e demais obrigações de ordem social ou
trabalhista, que em hipótese alguma, terão vínculo com a Prefeitura.
7.3 Apresentar nome e telefone do responsável geral dos serviços da presente licitação, que será o representante da empresa para sanar
qualquer eventual dúvida no decorrer do prazo contratual.
7.4 Atender aos servidores do Município e terceiros por este encaminhados de forma condizente com as normas da boa educação.
7.5 Se responsabilizar com o fornecimento de equipamentos de segurança, ferramentas e outros necessários para a devida prestação do
serviço.
7.6 Responder civil e criminalmente por danos causados a terceiros e a Administração, bem como a qualquer litígio trabalhista decorrente
da prestação destes serviços.
7.7 Manter durante a vigência desta ata, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.
7.8 Oferecer garantia de no mínimo 90 (noventa) dias para os serviços.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Compete à contratante:
8.1 Fornecer a contratada todas as informações necessários para o desenvolvimento dos serviços, com esclarecimento de eventuais dúvidas;
8.2 Permitir o livre acesso dos funcionários da contratada para a execução dos serviços;
8.3 Efetuar o pagamento, nos prazos e condições definidos no edital e seus anexos.
CLÁUSULA NONA DO REAJUSTE E DA REVISÃO
9.1 Na hipótese de serviços contínuos onde haja prorrogação ou aditamento, legalmente autorizado, o preço será reajustado a cada doze
meses pelo INPC, tendo como base para o computo, a data em que se inicia o recebimento dos envelopes para o credenciamento 82/2021.
9.2 Aplicar-se-á a este contrato os casos de revisão de preços para restabelecimento do equilíbrio financeiro, na forma da Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. As partes contratantes sujeitam-se à multa de R$ 100,00 (cem) reais por dia de atraso na prestação dos serviços, ou quando ocorrer
o descumprimento a qualquer das cláusulas pactuadas, além das outras sanções previstas na Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1. O presente termo poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
12.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, a não ser mediante prévio e expresso
consentimento do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ascurra- SC, como competente, a fim de dirimir questões que se originem do presente Contrato, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e conhecimento tiveram.
Ascurra (SC), 1 de abril de 2022.
LEANDRO CHIARELLI
Secretário de Administração e Planejamento
Contratante
CELSO PASQUALINI NETO
RCPA Empreiteira Ltada - EPP
Contratada
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2022

Publicação Nº 3840912

CONTRATO ADMINISTRATIVO DO CREDENCIAMENTO N. 35/2022
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA, E DE OUTRO, MR SERVIÇOS DE
MEDICINA LTDA, NOS TERMOS DA LEI N.º 8666 DE 21/06/1993, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EXECUCAO DIRETA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 11.241.709/0001-03, com
sede na Rua de Lurdes, n. 47, Bairro Nossa Senhora de Lurdes, Ascurra (SC), neste ato representado pelo Senhor LEANDRO CHIARELLI,
Secretário de Administração e Planejamento, brasileiro, inscrito no CPF sob n° 400.207.549-49 e Cédula de Identidade n° 796.565 SSP/SC,
residente e domiciliado a Avenida Brasília, nº919, 85, Bairro Centro, Ascurra (SC), e pela Senhora SAMIRA BRAIDI VALCANAIA, Secretária
Municipal de Saúde e Assistência Social, brasileira, inscrito no CPF sob n° 999.091.549-00 e Cédula de Identidade n° 1.042.596-SSP/SC,
residente e domiciliado à Rua Max Reblin, n° 382, Bairro Estação, cidade de Ascurra (SC), no final assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado MR SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°.
18.852.982/0001-05, com sede na Rua Reduzino Tristão de Melo, n.º 1178, São Luiz, Sombriol-SC, neste ato representada por seu sócio
administrador, o senhor MARCEU FLORES PINTO, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, pactuam o presente contrato, firmado nos termo do edital de credenciamento n.º 7/2020 FMS.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Tem-se por objeto deste contrato a prestação de serviços de assistência a saúde, que consiste em serviço de consultas médicas nas
seguintes especialidades: consulta médica em pediatria.
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 O presente contrato é firmado através do Edital de Credenciamento n.º 7/2020 FMS.
2.2 O presente contrato poderá ser objeto de aditamento, mediante instrumento específico, que importe em alteração de qualquer condição
contratual, desde que sejam assinados por representantes legais das partes, observando os limites e as formalidades legais.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1 O valor total mensal ficará determinado pela demanda atendida e apresentada em fatura com as autorizações e a lista com os nomes dos
atendidos, sendo que o valor a ser praticado na prestação dos serviços devem acompanhar os preços da tabela referência do edital de credenciamento n. 4/2018 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI (vide anexo VII do edital credenciamento).
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
4.1 Havendo reajuste de preços pela Tabela de Referência do Consórcio CISAMVI o custeio será repassado na competência de referência.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E FORMA DE ENTREGA
5.1 O pagamento dos serviços será mensal, efetuado até o décimo dia do mês subsequente aos serviços prestados.
5.2 O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de nota fiscal e relação dos pacientes atendidos e/ou procedimentos realizados até o dia 30 do mês anterior, devidamente assinada pelo responsável da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS
6.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias de 2022:
DOTAÇÕES
Exercício da
despesa
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Referência

Órgão

Unidade

Ação

Plano

Subelemento

Vínculo

27
27
43
43
44
44

05
05
05
05
05
05

001
001
001
001
001
001

2024
2024
2035
2035
2035
2035

333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000

333903905000000
333903950000000
333903905000000
333903950000000
333903905000000
333903950000000

01020000
01020000
01020000
01020000
01380700
01380700

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO
7.1 O presente contrato terá vigência até 1/12/2022, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses de vigência máximo do credenciamento, caso haja interesse da Administração, com a anuência da credenciada, nos termos
do art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
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Constituem motivos para rescisão do contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da prestação serviços no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado no início da prestação dos serviços;
e) A paralisação do serviço, sem justa causa ou prévia comunicação a CONTRATANTE;
f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para
acompanhamento e fiscalização deste contrato;
g) a decretação de falência;
h) a dissolução da CONTRATADA;
i) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 O CONTRATADO incorrerá em multa, quando houver o descumprimento do objeto contratado, no valor equivalente a R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada infração, sem prejuízo de outras penalidades legais aplicáveis
9.2 Pela inobservância de qualquer cláusula, condição ou obrigação constante deste ajuste, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, o CONTRATADO ficará sujeito às seguintes sanções, a serem aplicadas pela CONTRANTE, individual ou cumulativamente,
a seu critério:
a) advertência;
b) multa da forma e equivalência da Cláusula 9.1;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública;
e) rescisão do contrato nas hipóteses permitidas legalmente;
f) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração Pública Municipal.
9.3 O CONTRATADO Incorrerá nas mesmas penas previstas nas alíneas “c” e “d” da cláusula 9.2, se:
a) sofrer condenação definitiva por praticar meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticar atos ilícitos, entre eles, a litigância de má-fé;
c) demonstrar inidoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de atos ilícitos praticados.
9.4 Na hipótese da caracterização da litigância de má-fé, a CONTRATANTE, independentemente, da ação judicial competente, aplicará,
imediatamente, após a constatação do fato, penalidade de suspensão ao CONTRATADO, do direito de participar das licitações promovidas
pela CONTRATANTE, pelo prazo de 2 (dois) anos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES
10.1 O Credenciado não poderá cobrar do paciente, ou seu responsável, qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços prestados.
10.2 Obriga-se a colocar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde de Ascurra, todas as prescrições e procedimentos constantes na
tabela e protocolo do SUS.
10.3 Obriga-se a atender todos os encaminhamentos para os serviços de diagnóstico feitos pela rede Municipal de Saúde.
10.4 Atender os pacientes do SUS com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, mantendo-se a qualidade na prestação de
serviços.
10.5 Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de Serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida
ou obrigação Legal.
10.6 Garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre sua assistência.
10.7 Colher na 2ª via do relatório de atendimento, a assinatura do paciente ou de seu representante legal, devendo este documento ser
arquivado no Prontuário da Secretaria Municipal da Saúde de Ascurra.
10.8 Responsabilizarem-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a
incidir sobre seu pessoal necessário à execução do serviço.
10.9 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao paciente deste.
10.10 São ainda obrigações dos prestadores de serviços à Secretaria Municipal da Saúde de Ascurra:
10.10.1 Informar à Secretaria Municipal de Saúde de Ascurra eventual alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de mudança de sua diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da certidão da Junta comercial ou do cartório de registro civil das
pessoas jurídicas.
10.10.2 Executar, conforme a melhor técnica, os procedimentos de consultas e/ou de procedimentos, obedecendo rigorosamente às respectivas normas técnicas.
10.10.3 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por força deste edital.
10.10.4 Permitir o acesso dos supervisores e auditores da coordenação de controle e avaliação da Secretaria Municipal de Saúde para supervisionar e acompanhar a execução da prestação dos serviços especializados do contrato.
10.10.5 Manter, durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
11.1 A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la
sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS
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12.1 Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que dispõem a Lei n º 8.666/93 e demais legislação vigente aplicável à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
13.1 Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, sempre através de Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Ascurra, como competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, é lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que depois de lido e achado
conforme, é assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram.
Ascurra, 11 de abril de 2022.
MUNICÍPIO DE ASCURRA
LEANDRO CHARELLI
CONTRATANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA
SAMIRA BRAIDI VALCANAIA
CONTRATANTE
MR SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA
MARCEU FLORES PINTO
CONTRATADA

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 36-2022

Publicação Nº 3840948

CONTRATO Nº 36/2022
Pelo presente contrato para a prestação de serviços de jardinagem, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE ASCURRA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede na Rua Benjamin Constant, 221, centro, Ascurra/SC, 89138-000, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.772/000161, neste ato representado pelo Secretário de Administração e Finanças, Senhor LEANDRO CHIARELLI, em conjunto com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA, inscrito no CNPJ n. 11.241.709/0001-03, representado pela Secretária de Saúde e Assistência Social,
Senhora SAMIRA BRAIDI VALCANAIA, e SEE EDITORAÇÃO DE JORNAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
13.910.223/0001-38, estabelecida na Rua 100, n. 78, Fundos, Sala 02, Bairro Centro Município de Apiúna (SC), CEP 89.135-000, neste ato
representado por sua representante legal, a Senhora MÁRCIA MARIA CHISTE COELHO, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
resolvem firmar o presente Termo de Contrato, advindo do Edital de Credenciamento n. 29/2022, o qual obedecerá às condições expressas
na Lei nº 8.666/93 e alterações, e as disposições das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO VALOR
1.1. Tem-se por objeto deste contrato a prestação de serviços de imprensa jornalística, para publicações de atos institucionais, nos valores
e especificações previstos no item 1.2 deste contrato.
1.2 Pela prestação de serviços de imprensa jornalística, objeto do presente credenciamento, o MUNICÍPIO pagará à CREDENCIADA os
seguintes valores:
Item

Quantidade

Unidade

1

300

CM/CL

2

300

CM/CL

Descrição
Vlr Máx. Unit.
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS, INFORMATIVOS DO MUNICÍPIO E
DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO
R$ 10,25
NO MUNICÍPIO DE ASCURRA, COM PERIODICIDADE MÍNIMA SEMANAL, TIRAGEM
MÍNIMA DE 300 EXEMPLARES, EM CORES. (CABEÇO NEGRO)
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS, INFORMATIVOS DO MUNICÍPIO E
DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO
R$ 5,99
NO MUNICÍPIO DE ASCURRA, COM PERIODICIDADE MÍNIMA MENSAL, TIRAGEM
MÍNIMA DE 300 EXEMPLARES, EM CORES. (JORNAL PAROLE)

Cotação Máx.
R$ 3.075,00

R$ 1.797,00

Observações:
a) Os serviços contratados deverão ser executados até 13/12/2022, podendo este prazo ser prorrogado nos termos da lei 8.666/93.
b) Os serviços deverão ser prestados a partir da assinatura do contrato.
c) As publicações em jornal deverão ter abrangência na cidade de Ascurra.
d) As publicações ocorrerão de acordo com a necessidade administrativa, não estando a administração obrigada a contratar a quantidade
estimada em sua totalidade.
e) Os preços foram definidos com base na média de todos os orçamentos coletados com empresas de cada ramo.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS
2.1 O jornal deverá ter, obrigatoriamente, circulação/abrangência no município de Ascurra.
2.2 Os serviços serão realizados durante a validade do credenciamento da Credenciada, nos termos deste edital.
2.3 A distribuição dos serviços entre as credenciadas será executada de forma equânime, durante a validade de seus credenciamentos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
3.1. O pagamento dos valores pactuados no parágrafo anterior serão pagos em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
nota fiscal, que deverá ser encaminhada ao Chefe de Compras.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1. A vigência deste contrato terá início na data da assinatura do mesmo e se findará com o fim da vigência do credenciamento de n.
29/2022, podendo ter sua vigência estendida, caso haja prorrogação do referido credenciamento, nas formas do inciso II do artigo 57 da
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas com as contratações deste objeto correrão por conta do orçamento municipal para o exercício financeiro de 2022 e as
respectivas para 2023, através das seguintes dotações orçamentárias:
DOTAÇÕES
Exercício da
despesa
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Referência

Órgão

Unidade

Ação

Plano

Subelemento

Vínculo

27
27
27
101
101
101
102
102
102
113
113
113
122
122
122
124
124
124
132
132
132
137
137
137
138
138
138
139
139
139
140
140
140
141
141
141
142
142
142
143

05
05
05
02
02
02
10
10
10
07
07
07
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
09

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
004
004
004
004
004
004
003
003
003
001
001
001
006
006
006
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
001

2024
2024
2024
2005
2005
2005
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2013
2013
2013
2062
2062
2062
2012
2012
2012
2008
2008
2008
2022
2022
2022
2039
2039
2039
2040
2040
2040
2019

333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000

333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000

01020000
01020000
01020000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01010000
01010000
01010000
01360000
01360000
01360000
01010000
01010000
01010000
01010000
01010000
01010000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOTAÇÕES
Exercício da
despesa
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 326

Referência

Órgão

Unidade

Ação

Plano

Subelemento

Vínculo

143
143
144
144
144
151
151
151
152
152
152
166
166
166
175
175
175

09
09
09
09
09
02
02
02
06
06
06
03
03
03
08
08
08

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

2019
2019
2019
2019
2019
2026
2026
2026
2015
2015
2015
2002
2002
2002
2041
2041
2041

333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000

333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000

01000000
01000000
01350300
01350300
01350300
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO
6.1. Cabe ao MUNICÍPIO, através do setor competente, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços contratados.
6.2 A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo
MUNICÍPIO.
6.3 A existência e atuação da fiscalização do MUNICÍPIO em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Compete à Contratada:
7.1 Assegurar o fornecimento do objeto conforme as especificações constantes no edital e seus anexos.
7.2 Providenciar a imediata correção de todas as deficiências detectadas pela CONTRATANTE, quanto à execução deste contrato.
7.3 Garantir o pagamento a todos os prestadores de serviço alocados, bem como despesas extraordinárias, quando for o caso.
7.4 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, materiais ou pessoais, decorrentes de culpa ou dolo, causados por seus empregados ou prepostos, em decorrência da execução deste contrato, assegurado o direito de defesa.
7.5 Prestar imediatamente quaisquer esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, respeitados os casos de complexidade para os quais
se fixarão prazos específicos.
7.6 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes verificada no curso da execução contratual.
7.7 Manter até o termo final do contrato todas as obrigações com os órgãos públicos e fiscais, assim como encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, resultantes da execução do contrato, devidamente regularizados, segundo estabelecido no art.
71 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
7.8 Manter, durante toda a execução do contrato as obrigações assumidas relativas a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Compete à contratante:
8.1 Cumprir e fazer cumprir todas as determinações constantes neste termo de referência, além da legislação vigente correlata à execução
do mesmo.
8.2 Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, na data e forma estabelecida neste termo de referência.
8.3 Fiscalizar a realização dos serviços objeto do contrato, registrando as ocorrências, bem como atestar o recebimento dos mesmos em
conformidade com as demais cláusulas.
8.4 Recusar o recebimento dos serviços em desacordo com as especificações exigidas, quanto à sua natureza, quantidade ou qualidade,
bem como documentos fiscais em desacordo com os serviços realizados.
CLÁUSULA NONA DO REAJUSTE E DA REVISÃO
9.1 Na hipótese de serviços contínuos onde haja prorrogação ou aditamento, legalmente autorizado, o preço será reajustado a cada doze
meses pelo INPC, tendo como base para o computo, a data em que se inicia o recebimento dos envelopes para o credenciamento 29/2022.
9.2 Aplicar-se-á a este contrato os casos de revisão de preços para restabelecimento do equilíbrio financeiro, na forma da Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
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10.1. As partes contratantes sujeitam-se à multa de 10% (dez por cento) do valor estimado mensal, devidamente atualizado, quando ocorrer o descumprimento a qualquer das cláusulas pactuadas, além das outras sanções previstas na Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1. O presente termo poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
12.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, a não ser mediante prévio e expresso
consentimento do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ascurra- SC, como competente, a fim de dirimir questões que se originem do presente Contrato, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e conhecimento tiveram.
Ascurra (SC), 14 de abril de 2022.
LEANDRO CHIARELLI
Secretário de Administração e Finanças
Contratante
SAMIRA BRAIDI VALCANAIA
Secretária de Saúde
Contratante
MÁRCIA MARIA CHISTE COELHO
See Editoração de Jornais Ltda
Contratada

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 37-2022

Publicação Nº 3840988

CONTRATO Nº 37/2022
Pelo presente contrato para a prestação de serviços de jardinagem, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE ASCURRA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede na Rua Benjamin Constant, 221, centro, Ascurra/SC, 89138-000, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.772/0001-61,
neste ato representado pelo Secretário de Administração e Finanças, Senhor LEANDRO CHIARELLI, em conjunto com o FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE ASCURRA, inscrito no CNPJ n. 11.241.709/0001-03, representado pela Secretária de Saúde e Assistência Social, Senhora
SAMIRA BRAIDI VALCANAIA, e JORNAL O RODEENSE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.230.105/000141, estabelecida na Rua Giacomo Furlani n. 615, Bairro Centro Município de Rodeio (SC), CEP 89.136-000, neste ato representado por seu
representante legal, o Senhor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS DORNELES, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem
firmar o presente Termo de Contrato, advindo do Edital de Credenciamento n. 29/2022, o qual obedecerá às condições expressas na Lei nº
8.666/93 e alterações, e as disposições das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO VALOR
1.1. Tem-se por objeto deste contrato a prestação de serviços de imprensa jornalística, para publicações de atos institucionais, nos valores
e especificações previstos no item 1.2 deste contrato.
1.2 Pela prestação de serviços de imprensa jornalística, objeto do presente credenciamento, o MUNICÍPIO pagará à CREDENCIADA os
seguintes valores:
Item

2

Quantidade

300

Unidade

Descrição

Vlr Máx. Unit.

Cotação Máx.

CM/CL

PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS, INFORMATIVOS DO MUNICÍPIO E
DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASCURRA, COM PERIODICIDADE MÍNIMA MENSAL, TIRAGEM MÍNIMA DE 300 EXEMPLARES, EM CORES.

R$ 5,99

R$ 1.797,00

Observações:
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a) Os serviços contratados deverão ser executados até 13/12/2022, podendo este prazo ser prorrogado nos termos da lei 8.666/93.
b) Os serviços deverão ser prestados a partir da assinatura do contrato.
c) As publicações em jornal deverão ter abrangência na cidade de Ascurra.
d) As publicações ocorrerão de acordo com a necessidade administrativa, não estando a administração obrigada a contratar a quantidade
estimada em sua totalidade.
e) Os preços foram definidos com base na média de todos os orçamentos coletados com empresas de cada ramo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS
2.1 O jornal deverá ter, obrigatoriamente, circulação/abrangência no município de Ascurra.
2.2 Os serviços serão realizados durante a validade do credenciamento da Credenciada, nos termos deste edital.
2.3 A distribuição dos serviços entre as credenciadas será executada de forma equânime, durante a validade de seus credenciamentos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
3.1. O pagamento dos valores pactuados no parágrafo anterior serão pagos em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
nota fiscal, que deverá ser encaminhada ao Chefe de Compras.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1. A vigência deste contrato terá início na data da assinatura do mesmo e se findará com o fim da vigência do credenciamento de n.
29/2022, podendo ter sua vigência estendida, caso haja prorrogação do referido credenciamento, nas formas do inciso II do artigo 57 da
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas com as contratações deste objeto correrão por conta do orçamento municipal para o exercício financeiro de 2022 e as
respectivas para 2023, através das seguintes dotações orçamentárias:
DOTAÇÕES
Exercício da
despesa
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Referência

Órgão

Unidade

Ação

Plano

Subelemento

Vínculo

27
27
27
101
101
101
102
102
102
113
113
113
122
122
122
124
124
124
132
132
132
137
137
137
138
138
138
139
139
139
140
140
140
141

05
05
05
02
02
02
10
10
10
07
07
07
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
004
004
004
004
004
004
003
003
003
001
001
001
006
006
006
002
002
002
002
002
002
002

2024
2024
2024
2005
2005
2005
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2013
2013
2013
2062
2062
2062
2012
2012
2012
2008
2008
2008
2022
2022
2022
2039

333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000

333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000

01020000
01020000
01020000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01010000
01010000
01010000
01360000
01360000
01360000
01010000
01010000
01010000
01010000
01010000
01010000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
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2022
2022
2022
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2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
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Referência

Órgão

Unidade

Ação

Plano

Subelemento

Vínculo

141
141
142
142
142
143
143
143
144
144
144
151
151
151
152
152
152
166
166
166
175
175
175

04
04
04
04
04
09
09
09
09
09
09
02
02
02
06
06
06
03
03
03
08
08
08

002
002
002
002
002
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

2039
2039
2040
2040
2040
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2026
2026
2026
2015
2015
2015
2002
2002
2002
2041
2041
2041

333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000

333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000
333903947000000
333903988000000
333903990000000

01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01350300
01350300
01350300
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO
6.1. Cabe ao MUNICÍPIO, através do setor competente, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços contratados.
6.2 A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo
MUNICÍPIO.
6.3 A existência e atuação da fiscalização do MUNICÍPIO em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Compete à Contratada:
7.1 Assegurar o fornecimento do objeto conforme as especificações constantes no edital e seus anexos.
7.2 Providenciar a imediata correção de todas as deficiências detectadas pela CONTRATANTE, quanto à execução deste contrato.
7.3 Garantir o pagamento a todos os prestadores de serviço alocados, bem como despesas extraordinárias, quando for o caso.
7.4 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, materiais ou pessoais, decorrentes de culpa ou dolo, causados por seus empregados ou prepostos, em decorrência da execução deste contrato, assegurado o direito de defesa.
7.5 Prestar imediatamente quaisquer esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, respeitados os casos de complexidade para os quais
se fixarão prazos específicos.
7.6 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes verificada no curso da execução contratual.
7.7 Manter até o termo final do contrato todas as obrigações com os órgãos públicos e fiscais, assim como encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, resultantes da execução do contrato, devidamente regularizados, segundo estabelecido no art.
71 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
7.8 Manter, durante toda a execução do contrato as obrigações assumidas relativas a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Compete à contratante:
8.1 Cumprir e fazer cumprir todas as determinações constantes neste termo de referência, além da legislação vigente correlata à execução
do mesmo.
8.2 Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, na data e forma estabelecida neste termo de referência.
8.3 Fiscalizar a realização dos serviços objeto do contrato, registrando as ocorrências, bem como atestar o recebimento dos mesmos em
conformidade com as demais cláusulas.
8.4 Recusar o recebimento dos serviços em desacordo com as especificações exigidas, quanto à sua natureza, quantidade ou qualidade,
bem como documentos fiscais em desacordo com os serviços realizados.
CLÁUSULA NONA DO REAJUSTE E DA REVISÃO
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9.1 Na hipótese de serviços contínuos onde haja prorrogação ou aditamento, legalmente autorizado, o preço será reajustado a cada doze
meses pelo INPC, tendo como base para o computo, a data em que se inicia o recebimento dos envelopes para o credenciamento 29/2022.
9.2 Aplicar-se-á a este contrato os casos de revisão de preços para restabelecimento do equilíbrio financeiro, na forma da Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. As partes contratantes sujeitam-se à multa de 10% (dez por cento) do valor estimado mensal, devidamente atualizado, quando ocorrer o descumprimento a qualquer das cláusulas pactuadas, além das outras sanções previstas na Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1. O presente termo poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
12.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, a não ser mediante prévio e expresso
consentimento do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ascurra- SC, como competente, a fim de dirimir questões que se originem do presente Contrato, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e conhecimento tiveram.
Ascurra (SC), 14 de abril de 2022.
LEANDRO CHIARELLI
Secretário de Administração e Finanças
Contratante
SAMIRA BRAIDI VALCANAIA
Secretária de Saúde
Contratante
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS DORNELES
Jornal O Rodeense Ltda
Contratada

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19-2021

Publicação Nº 3840796

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018
O MUNICÍPIO DE ASCURRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 83.102.772/0001-61, com sede na Rua
Benjamin Constant, nº. 221, nesta cidade, representado neste por seu Secretário de Administração e Planejamento o Senhor LEANDRO
CHIARELLI, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, e ODAIR DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o n°. 814.374.639-91 e RG
n. 2.967.293-7, residente e domiciliado na Rua Pedro Bonetti, 110, São Francisco, Ascurra (SC), doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018, tudo de
conformidade com Edital de Pregão nº 11/2018, com fundamento na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, mediante as seguintes cláusulas
e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL
O prazo previsto na Cláusula Quinta do Contrato Administrativo nº 11/2018, fica por este Termo Aditivo renovado e prorrogado a contar de
16/03/2022 até 16/03/2023, conforme previsão contratual e vinculação a Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL
Fica reajustado o valor total do contrato para R$ 27.972,00 (vinte e sete mil novecentos e setenta e dois reais), a ser pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA em 12 (doze) parcelas iguais e mensais no valor R$ 2.331,00 (dois mil trezentos e trinta e um reais) cada, reajuste
este realizado com base no índice do INPC (10,59%), conforme previsão contratual.
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As despesas decorrentes do presente instrumento, relativas ao exercício de 2022 e 2023, correrão por conta da dotação orçamentária prevista no contrato e aplicável a espécie, mediante a realização de apostilamento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA PARA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO
Considerando a possibilidade de o aditamento estar justificada no art. 57, II, b e também no § 2º do mesmo artigo, parte final, da Lei
8.666/93;
Considerando que a administração sempre primou e zelou pela manutenção de melhores e mais vantajosas condições, principalmente no
que se refere aos custos, pagamento, execução de suas atividades e atendimento a população, RESOLVE: ADITAR O PRAZO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO 11/2021, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
CLAUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no Contrato Administrativo n. 11/2018, firmado em 16 de março de 2018,
em decorrência do Edital de Pregão n, 11/2018, bem como as disposições contidas no primeiro e segundo termos s firmados nos exercícios
anteriores.
E, por estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas no presente Termo Aditivo, firmando-o em 2
(duas) vias de igual teor e forma.
Ascurra, 2 de março de 2022.
MUNICÍPIO DE ASCURRA
Leandro Chiarelli
CONTRATANTE
ODAIR DOS SANTOS
CONTRATATADO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43-2021

Publicação Nº 3840644

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 43/2021
O MUNICÍPIO DE ASCURRA/SC, com sede na Rua Benjamin Constant, n.º 221, Bairro Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.772/000161, representado pelo secretário de administração e planejamento, Sr. LEANDRO CHIARELLI, denominado CONTRATANTE e a empresa
CONSTRUTORA F&F EIRELI, com sede na Rua 15 de novembro nº 453, Bairro Centro, cidade de Ibirama (SC), inscrita no CNPJ sob n.
12.595.052/0001-37, neste ato representado por seu representante legal, Senhor ANDRÉ ROEPKE, denominada CONTRATADA, resolvem
de comum acordo, celebrar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n. 43/2021, formalizado através do Edital de Tomada de
Preços n. 42/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTE CONTRATUAL
Conforme solicitação de reajuste contratual realizada pela empresa contratada, e com base no item 13.2 do edital, que dispõe: “Os preços
serão reajustados pelo INCC – Índice Nacional de Custos da Construção, da Fundação Getúlio Vargas, após 12 meses da data de realização do
orçamento básico do edital, de acordo com o art. 3º, § 1º da Lei Federal nº 10.192/01”, fica reajustado o valor da obra previsto no item 3.3 do
contrato administrativo, em um acréscimo contratual no valor de R$ 6.549,11 (seis mil quinhentos e quarenta e nove reais e onze centavos),
com base nos índices do INCC desde maio/2019, data em que as composições dos preços foram obtidos na tabela SINAPE, até maio/2021.
Desta forma, a cláusula 3.1 do contrato original passa a vigorar com a seguinte redação:
3.1 O valor total deste Contrato, para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, será de R$ 43.823,47 (quarenta e três mil oitocentos e
vinte e três reais e quarenta e sete centavos), de conformidade com a proposta vencedora da Licitação de Tomada de Preços p/ Obras e
Serviços de Engenharia nº 42/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO CONTRATUAL
Fica prorrogado o prazo de vigência administrativo do contrato, a vigorar até 30/6/2022, uma vez que a execução da obra foi finalizada,
porém com pagamentos pendentes de aprovação e repasse de recursos por parte da Caixa Econômica Federal, além da pendência de pagamento deste termo aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O valor deste aditivo será pago com a seguinte dotação orçamentária:
DOTAÇÕES
Exercício da despesa
2022

Referência
197

Órgão
07

Unidade
001

Ação
1008

Plano
344900000000000

Subelemento
344905199000000

Vínculo
010000000
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CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato administrativo n. 43/2021 e seus aditivos contratuais.
Ascurra, 11 de abril de 2022.
MUNICÍPIO DE ASCURRA
LEANDRO CHIARELLI
CONTRATANTE
CONSTRUTORA F&F EIRELI
ANDRÉ ROEPKE
CONTRATADA

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6-2019

Publicação Nº 3840697

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6/2019
Pelo presente instrumento contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE ASCURRA, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Benjamin Constant, n. 221, Centro, Ascurra (SC), inscrito no CNPJ sob nº 83.102.772/0001-61, neste ato representado por seu Secretário de
Administração e Planejamento Sr. LEANDRO CHIARELLI, de ora em diante denominado simplesmente de PERMITENTE, e, de outro lado,
JEAN CARLOS DE ARRUDA, inscrito no CNPJ sob o nº 15.226.989/0001-23, neste ato representado por seu representante legal, Senhor
Jean Carlos de Arruda, inscrito no CPF nº 082.640.969-56, de ora em diante denominada simplesmente de PERMISSIONÁRIA, resolvem de
comum acordo, ADITAR contrato original de nº 6/2019, advindo do Pregão Presencial n. 8/2019, cujo objeto consiste na permissão de uso
de bem público, por ato unilateral, a título precário e remunerado, visando à exploração comercial junto ao quiosque localizado na praça
pública municipal do Bairro Estação deste Município, pelo período de 5 (cinco) anos, para a venda de lanches, doces, salgados, sorvetes,
bebidas, tabacos, congêneres e produtos de cunho artesanal, na forma da lei nº 1379/2014, regulamentada pelos Decretos n. 2648/2014,
3004/2007 e 3157/2018, dentre outras leis e decretos municipais aplicáveis.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DO VALOR DA CONCESSÃO DO ESPAÇO
1.1 Com base na cláusula 3.3 do contrato administrativo n. 6/2019, fica reajustado o valor anual da concessão para R$ 1.097,15 (hum mil
e noventa e sete reias e quinze centavos), com base no índice do IGPM-FGV acumulado dos últimos 12 (doze) meses, um acréscimo de
14,77% do valor originalmente contratado.
1.2 O valor reajustado será aplicado a partir do exercício de 2022 e poderá ser pago em 12 (dez) parcelas iguais de R$ 91,42 (noventa e
um reais e quarenta e dois centavos), a se iniciar por abril/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 As demais cláusulas e condições contratuais permanecem inalteradas.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias, iguais e rubricadas, para todos
os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Ascurra (SC), 19 de abril de 2022.
LEANDRO CHIARELLI
Município de Ascurra
PERMITENTE
JEAN CARLOS DE ARRUDA
PERMISSIONÁRIA
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Aurora
Prefeitura
RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 018/2022

Publicação Nº 3839602

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
RESULTADO DE LICITAÇÃO
A comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Aurora, nomeada pelo Decreto Nº. 001/2022 e 002/2022 de 10 de janeiro de 2022, no
exercício de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados o resultado do Pregão Presencial Nº. 018/2022. Vencedor a
empresa: MARCELO JOSE HILLESHEIM & CIA LTDA ME, item 1 com o valor total de R$ 596.000,00 (Quinhentos e noventa e seis mil reais).
JUNIOR TERRAPLANAGEM EIRELI Item 2 com o valor total de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais).
Aurora, 19 de abril de 2022.
ALEXSANDRO KOHL
Prefeito Municipal
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Balneário Arroio do Silva
Prefeitura
CHAMAMENTO Nº 022/2022 - PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021

Publicação Nº 3840791

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 022/2022
Referente: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2021
Ementa: Convoca Candidatos aprovados aos cargos do Processo Seletivo Público nº 001/2021.
EVANDRO SCAINI, Prefeito do Município de Balneário Arroio do Silva, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o resultado do Processo Seletivo Público nº 001/2021, homologado pelo Decreto nº 231, de 23 de novembro de 2021, considerando
a necessidade da Secretaria Municipal e ainda a existência de vaga temporária, convoca os candidatos adiante relacionados, aprovados e
classificados no Processo Seletivo Público nº 001/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, para manifestar o
seu interesse ou não na vaga, no período de 20 de abril de 2022 a 21 de abril de 2022, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h, no
Departamento de Pessoal da Prefeitura de Balneário Arroio do Silva.
Salientamos, ainda, que conforme o Edital de Processo Seletivo Público nº 001/2021:
13. O candidato, após a publicação na imprensa oficial do município da sua convocação, terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da
publicação para manifestar seu interesse na vaga ou apresentar sua carta de desistência, e, caso manifeste interesse pela vaga terá o prazo
de 10 (dez) dias para apresentar a documentação exigida para a contratação.
13.1. A relação dos documentos admissionais será entregue no ato da convocação;
13.2. O Candidato deverá manter atualizado o seu cadastro junto ao Departamento De Pessoal do Município de Balneário Arroio do Silva – SC;
13.3. O Município de Balneário Arroio do Silva – SC utilizará dos seguintes meios para convocação, nesta ordem: Publicação na Imprensa
Oficial e Site do Município.
13.4. O Candidato que não comparecer no dia, hora e local de acordo com a convocação será ELIMINADO deste PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO SIMPLIFICADO.
Caso os candidatos convocados neste Edital não compareçam até o dia 21 de abril de 2022, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h,
serão considerados desistentes e serão automaticamente desclassificados do Processo, sem direito a recurso. Caso necessário, aplicam-se
ao presente chamamento, os efeitos da retroatividade.
Segue abaixo a Relação dos candidatos Convocados por este Edital:
Psicólogo
Inscrição
229447

Nome
Natalie Dall Bello dos Santos

Posição
3º Lugar

Balneário Arroio do Silva/SC, 19 de abril de 2022.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na Secretaria de Administração e Finanças em data supra.
WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA 871/2022

Publicação Nº 3839190

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA
PORTARIA N. 871/2022
O prefeito EVANDRO SCAINI, do município de Balneário Arroio do Silva, do Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe
são conferidas pelo inciso I, II,II do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal de Balneário Arroio do Silva.
RESOLVE
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Art. 1º EXONERAR MARCIA SELAU VIEIRA admitida em 21/02/2022 para exercer o cargo de PROFESSORA, do quadro temporário de pessoal, da Administração Municipal de Balneário Arroio do Silva.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrato.
Balneário Arroio do Silva, 12 de Abril de 2022.
Registrada e Publicada a presente portaria na Secretaria de Administração de Finanças nesta nada.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA 872/2022

Publicação Nº 3839195

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA
PORTARIA N. 872/2022
O prefeito EVANDRO SCAINI, do município de Balneário Arroio do Silva, do Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe
são conferidas pelo inciso I, II,II do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal de Balneário Arroio do Silva.
RESOLVE
Art. 1º EXONERAR MICHELLE TAVARES DAMINELLI admitida em 21/02/2022 para exercer o cargo de PROFESSORA, do quadro temporário
de pessoal, da Administração Municipal de Balneário Arroio do Silva.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrato.
Balneário Arroio do Silva, 12 de Abril de 2022.
Registrada e Publicada a presente portaria na Secretaria de Administração de Finanças nesta nada.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2022
TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2022

Publicação Nº 3840406

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 48EA550F0645E99FDF4A492DC5FEDD9286783451

O Município de Balneário Arroio do Silva/SC torna público que, o Prefeito Municipal, no uso do poder que lhe é conferido, tendo em vista a
inviabilidade de competição para contratação de profissionais do setor artísticos solicitados pela Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio,
Agricultura e Pesca , resolve: “Inexigir” a Licitação, para: Contratação da empresa PAULO JERONIMO FERREIRA, inscrito no sob o CNPJ nº
17.221.828/0001-72, com sede e foro Rua Genésio Ronconi, nº 262, Bairro Urussanguinha, Araranguá/SC, detém representação para as
apresentações de Shows Artísticos de “Mistura Fina”, com duração mínima de 02h00min, com realização no dia 26 de junho de 2022, que
abrilhantará “29ª FESTA DO PEIXE”, que será realizada entre os dias 23 de junho e 26 de junho de 2022 , neste Município. Valor global:
2.900,00 (Dois mil e novecentos reais). AMPARO LEGAL – A presente Inexigibilidade de Licitação foi feita com base no Artigo 25, Inciso III
da Lei Federal 8.666/93, que reza: É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: [...] para contratação de
profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou
pela opinião pública. OBJETIVOS: Apresentar artistas reconhecidamente de prestígio e que satisfaçam os anseios dos munícipes, veranistas
e turistas; Manter viva a tradição de realizar as Festividades da Temporada de Verão, neste Município; Proporcionar momentos de diversão
e lazer aos munícipes Arroiosilvenses e demais visitantes; Também tem por finalidade proporcionar uma atividade diferente a quem não tem
a oportunidade de participar de eventos fechados ou viajar. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: CÓDIGO REDUZIDO: 79 - 33.90.39.99.00.00.00.
JUSTIFICATIVA: A presente Inexigibilidade de Licitação justifica-se pela opção da Administração Municipal por Shows Artísticos de renome,
reconhecidos e consagrados pela opinião pública e crítica especializada, com execução de músicas compatíveis com as características do
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evento, sendo que os preços contratados estão de acordo com os valores praticados pelo mercado da região. DISPOSIÇÕES FINAIS: Para
formalização do contrato a empresa fica obrigada a apresentar a Comissão de Licitação os seguintes documentos: a) Cópia autenticada do
Ato Constitutivo, Estatuto ou do Contrato Social da empresa, o qual deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial do Estado,
provando que a mesma pode fornecer os serviços a ser contratado; b) Documento de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda (CNPJ); c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas
"a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros); d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais,
expedida por órgão da Secretaria da Fazenda Estadual); e) Certidão Negativa da Fazenda Municipal, da sede da licitante, através de certidão
expedida pelo órgão competente, no máximo há 60 (sessenta) dias da abertura das propostas, ou que esteja dentro do prazo de validade,
expresso na própria certidão; f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990. g) Prova de inexistência
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT). h) Certidão Negativa de Falência
ou Recuperação Judicial expedida pelos distribuidores da sede do juízo da comarca da pessoa jurídica. RATIFICO nos termos do artigo 26,
da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação nº 09/2022, em conformidade com a documentação apresentada e parecer jurídico.
Balneário Arroio do Silva/SC, 19 de abril de 2022.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2022
TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2022

Publicação Nº 3840418

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DD13C23B9EDA760343E3AB1692CE631C05168ACD

O Município de Balneário Arroio do Silva/SC torna público que, o Prefeito Municipal, no uso do poder que lhe é conferido, tendo em vista a
inviabilidade de competição para contratação de profissionais do setor artísticos solicitados pela Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio,
Agricultura e Pesca , resolve: “Inexigir” a Licitação, para: Contratação da empresa GESTÃO, CONSULTORIA & EVENTOS COLIBRI LTDA ME,
inscrito no sob o CNPJ nº 17.221.828/0001-72, com sede e foro Rua Genésio Ronconi, nº 262, Bairro Urussanguinha, Araranguá/SC, detém
representação para as apresentações de Shows Artísticos de “Grupo Musical Mensageiros de Cristo”, com duração mínima de 02h00min,
com realização no dia 26 de junho de 2022, que abrilhantará “29ª FESTA DO PEIXE”, que será realizada entre os dias 23 de junho e 26
de junho de 2022 , neste Município. Valor global: 1.700,00 (Hum mil e setecentos reais). AMPARO LEGAL – A presente Inexigibilidade de
Licitação foi feita com base no Artigo 25, Inciso III da Lei Federal 8.666/93, que reza: É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial: [...] para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo,
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. OBJETIVOS: Apresentar artistas reconhecidamente de prestígio e
que satisfaçam os anseios dos munícipes, veranistas e turistas; Manter viva a tradição de realizar as Festividades da Temporada de Verão,
neste Município; Proporcionar momentos de diversão e lazer aos munícipes Arroiosilvenses e demais visitantes; Também tem por finalidade
proporcionar uma atividade diferente a quem não tem a oportunidade de participar de eventos fechados ou viajar. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: CÓDIGO REDUZIDO: 79 - 33.90.39.99.00.00.00. JUSTIFICATIVA: A presente Inexigibilidade de Licitação justifica-se pela opção da
Administração Municipal por Shows Artísticos de renome, reconhecidos e consagrados pela opinião pública e crítica especializada, com execução de músicas compatíveis com as características do evento, sendo que os preços contratados estão de acordo com os valores praticados
pelo mercado da região. DISPOSIÇÕES FINAIS: Para formalização do contrato a empresa fica obrigada a apresentar a Comissão de Licitação
os seguintes documentos: a) Cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou do Contrato Social da empresa, o qual deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, provando que a mesma pode fornecer os serviços a ser contratado; b) Documento de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ); c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal
(Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários
relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros); d) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda Estadual); e) Certidão Negativa da
Fazenda Municipal, da sede da licitante, através de certidão expedida pelo órgão competente, no máximo há 60 (sessenta) dias da abertura
das propostas, ou que esteja dentro do prazo de validade, expresso na própria certidão; f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com
a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990. g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. (Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas – CNDT). h) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelos distribuidores da sede do juízo
da comarca da pessoa jurídica. RATIFICO nos termos do artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação nº 10/2022, em
conformidade com a documentação apresentada e parecer jurídico.
Balneário Arroio do Silva/SC, 19 de abril de 2022.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
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Balneário Camboriú
Prefeitura
ATA 160, PREGÃO 029/2022

Publicação Nº 3839923

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 160/2022
Objeto: MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MÁQUINAS PESADAS.
Detentor da Ata: COMPARTS EIRELI (03.195.677/0002-00)
Órgão Gerenciador: Secretaria de Compras.
Vigência 12 meses (doze meses) a partir da assinatura.
Valor: R$ 661.475,00
Balneário Camboriú – SC, 19 de abril de 2022.
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 - PMBC

Publicação Nº 3841571

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 - PMBC
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE ADESÃO DE EFPC N° 003/2022 - PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, através da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, representada pelo Secretário de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 202 da Constituição Federal, Lei Complementar nº 108/2001, Lei
Complementar nº. 109/2001, Lei Complementar Municipal n° 81/2021, torna público aos interessados a abertura do Processo de Seleção
nº 003/2022, conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital.
OBJETO: Apresentação de propostas por Entidades Fechadas de Previdência Complementar interessadas em administrar plano de benefícios
previdenciários dos servidores de cargo efetivo da administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município
de Balneário Camboriú.
Balneário Camboriú, 19 de abril de 2022.
EDUARDO KREWINKEL
Secretário de Gestão Administrativa

CONTRATO 055/2022

Publicação Nº 3839130
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 02BCE7FD282B024C2554E004ECD8A5A12123BB83

CONTRATO N° 055/2022 - PMBC.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 - PMBC
Órgão: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.
Contratada: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES RURAIS DE BARRA VELHA – COOPERBARRA.
CNPJ: 30.252.228/0001-30.
Objeto: Contrato de fornecimento programado de gênero alimentício perecível, aipim, para a demanda da Alimentação Escolar. Secretaria
de Educação.
Valor Global: R$ 5.931,00 (cinco mil e novecentos e trinta e um reais).
Despesas: 482 e 494.
Prazo de Execução: 12 meses.
Balneário Camboriú – SC, 18/04/2022.
Presidente da COOPERBARRA: Sra. Aline Francine da Silva; e
Secretário da COOPERBARRA: Jackson Premoli.
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras.

CONTRATO N° 046/2022 - PMBC

Publicação Nº 3840536
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DBDC493ABE0B3A2FCCD236B410311F9522486559

CONTRATO N° 046/2022 - PMBC.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2022 - PMBC
Órgão: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.
Contratada: TERRA BRASIL COMÉRCIO E TRANSPORTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
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CNPJ: 07.458.077/0001-59.
Objeto: Contratação de empresa com capacidade técnica para execução de serviços especializados de demolição mecanizada e manual
de uma edificação em alvenaria e concreto armado, limpeza dos respectivos terrenos edificados e destinação dos resíduos de demolição.
Valor Global: R$ 885.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil reais), Despesas: 457, 466, 481, 493 e 504.
Prazo de Execução: 180 dias.
Balneário Camboriú – SC, 04/04/2022.
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

CONTRATO Nº 005/2022 - FUNSERVIR
RESUMO CONTRATO PUBLICAÇÃO EM 20/04/2022

Publicação Nº 3840148
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A463E0CD3AD28D3ECD9233116E0392197472A763

CONTRATO 005/2022 – FUNSERVIR
COMPRA DIRETA Nº 23/2022 – FUNSERVIR
ÓRGÃO: FUNSERVIR – Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público.
CONTRATADA: A4 DIGITAL PRINT LTDA.
OBJETO: Serviços de impressão e locação de impressoras multifuncionais.
VALOR GLOBAL: R$ 8.325,96 (oito mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos).
DESPESA: 103.
PRAZO CONTRATUAL: 12 meses.
Balneário Camboriú, SC, 18/04/2022.
Quadro societário:
JOSÉ CARLOS FURTADO CARRELAS
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

DECRETO N° 10.799 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841267

DECRETO N° 10.799 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pelo artigo 6º, inciso I da Lei Municipal 4.601 de 14/12/2021 (LOA)
e dá outras providências”.
O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72
da Lei nº 933, de 03 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto o crédito adicional na importância de R$ 459.103,75 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e três reais e setenta
e cinco centavos), destinados a suplementar as dotações abaixo descritas, pertencentes ao Orçamento Municipal vigente:
Órgão: 08 - Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária
Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete Secretaria de Planej. e Gestão Orçamentária
Funcional-programática: 15.451.1906
Ação: 1.11 - Proteção Costeira e Alimentação Artificial da Praia Central de B. Camboriú
Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/845
Fonte de Recurso: 308028 - SF Outras Especificações - ICON LC 38/2019
Valor: R$ 130.335,19
Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional-programática: 10.302.1914
Ação: 2.139 - Manutenção dos Serviços Especializados de Saúde
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/820
Fonte de Recurso: 303874 - SF SUS União /MAC - SAMU
Valor: R$ 11.945,90
Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional-programática: 10.301.1914
Ação: 2.135 - Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde
Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/860
Fonte de Recurso: 307901 - SF Emendas Parlam. Impositivas - Transf. Estado Saúde
Valor: R$ 23.001,42
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Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional-programática: 10.302.1914
Ação: 2.142 - Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento - PA/UPA
Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/861
Fonte de Recurso: 307901 - SF Emendas Parlam. Impositivas - Transf. Estado Saúde
Valor: R$ 39.929,56
Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 002 - Hospital Municipal e Maternidade Ruth Cardoso
Funcional-programática: 10.302.1915
Ação: 2.149 - Manutenção dos Serviços Hospitalares do HMRC
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/773
Fonte de Recurso: 300200 - SF Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Valor: R$ 229.011,68
Órgão: 36 - Autarquia Municipal de Trânsito - BC Trânsito
Unidade Orçamentária: 001 - Autarquia Municipal de Trânsito - BC Trânsito
Funcional-programática: 06.122.1906
Ação: 2.197 - Manutenção das Atividades Administrativas do BC Trânsito
Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/755
Fonte de Recurso: 300632 - SF Recursos Diretos - BC Trânsito
Valor: R$ 24.880,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do superávit financeiro apurado no balanço do exercício
anterior, na mesma importância, observada as destinações por fontes de recursos – DFR.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Balneário Camboriú (SC), 19 de abril de 2022, 172º da Fundação, 57º da Emancipação.
FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 10.782, DE 04 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841273

DECRETO N.º 10.782, DE 04 DE ABRIL DE 2022.
“Declara de Utilidade Pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, os imóveis que especifica, e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VI do
artigo 72, da Lei Orgânica do Município – Lei Municipal nº 933/1990, e considerando o interesse público,
Decreta:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, as seguintes áreas:
I – uma área de terra medindo 1.746,35m² de um terreno situado neste Município, com área total de 129.732,56m², sob matrícula nº
70.203, DIC nº 49735, de propriedade de DERV Incorporadora e Administradora de Imóveis Ltda. EPP;
II – uma área de terra medindo 512,13m² de um terreno situado neste Município com área total de 35.407,50m², sob matrícula nº 83.024,
DIC nº 80614, de propriedade de Verônica Dirsksen;
III – uma área de terra medindo 1.139,17m² de um terreno situado neste Município com área total de 201.885,24m², sob matrícula nº
90.440, DIC nº 122463, de propriedade de Hospital e Maternidade Santa Inês S.A.;
IV – uma área de terra medindo 14.495,87m² de um terreno situado neste Município com área total de 240.716,50m², sob matrícula nº
5.274, DIC nº 41339, de propriedade de Guenter Zikeli;
V – uma área de terra medindo 3.879,39m² de um terreno situado neste Município com área total de 140.360,00m², sob matricula nº 2.428,
DIC nº 41338, de propriedade de Wera Brunhilde Zikeli; e
VI – uma área de terra medindo 718,63m² de uma terreno situado neste Município com área total de 91.802,92m², sob matrícula n° 33.288,
DIC nº 28693, de propriedade de Nair Inês Mesche.
Art. 2º A desapropriação de que trata este Decreto, destina-se a implementação do Anel Viário Norte.
Art. 3º O expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto, poderá proceder, se alegar urgência, para
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efeito na prévia imissão na posse, em conformidade com o artigo 15 do Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e com as alterações
da Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, correrão por conta das Dotações Orçamentárias vigentes.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Balneário Camboriú (SC), 04 de abril de 2022, 172º da Fundação, 57º da Emancipação.
FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DISPENSA LICITATÓRIA N. 03/2022

Publicação Nº 3840121

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – EMASA
AVISO DE LICITAÇÃO – DISPENSA LICITATÓRIA Nº. 03/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS FACHADAS DE CINCO ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DA EMASA.
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú – EMASA.
CONTRATADA: ART VIVA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 12.037.216/0001-00
VALOR GLOBAL: R$ 315.012,19 (Trezentos e quinze mil, doze reais e dezenove centavos).
EMBASAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores.
Balneário Camboriú, 20 de abril de 2022.
DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA
DIRETOR GERAL
Diretor Geral
EMASA - Quarta Avenida, 250, Centro - Balneário Camboriú/SC

EDITAL -GERSON JUNIOR COLLA - 03.2022 SEMAM DEFA

Publicação Nº 3841632

EDITAL DE INTIMAÇÃO Balneário Camboriú, 19 de Abril de 2022.
Auto de Infração nº 692/2021
Autuado: Gerson Junior Colla
A Secretária do Meio Ambiente de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e em observância ao que
dispõe a legislação federal (art. 96, §1º, IV do Decreto Federal nº 6.514/2008) FAZ SABER que em levantamento efetuado pela Secretaria
do Meio Ambiente, constatou-se a existência do Auto de Infração nº 692/2022, datado de 21/09/2022, exarado em nome do contribuinte
supramencionado, cujo aviso de recebimento restou frustrado após o Correios efetuar três tentativas de entrega, o mesmo restou como
não procurado na agência dos Correios.
Todavia, para a infração em tela o contribuinte autuado utilizar-se-á do presente instrumento de INTIMAÇÃO para que, no prazo de 20
(vinte) dias contados da data de publicação do presente edital, ofereça defesa administrativa devidamente protocolada e dirigida à CENTRAL
DE PROCEDIMENTOS FISCAIS, ou caso queira, expressamente manifestar o intuito de participar de audiência de conciliação ambiental,
dirija-se ao NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO AMBIENTAL, sob pena de revelia e imediata inscrição do crédito em dívida ativa, remessa para cobrança bancária e, se for o caso, protesto extrajudicial e posterior provocação do Poder Judiciário para cobrança coercitiva. Esclarecemos,
entretanto, que o teor da defesa protocolada deverá remeter-se tão somente aos fatos ocorridos anteriores à lavratura do auto de infração
em tela, tornando sem efeito qualquer ato ou fato posterior.
Para pagamento dentro do prazo acima estipulado terá como redução até 30% (trinta por cento) do valor da multa conforme preceitua o
artigo 113, § 1º do Decreto Federal nº 6514/08.
Para maiores esclarecimentos ou informações a respeito, favor comparecer ao Setor de Fiscalização Ambiental junto ao Parque Natural
Raimundo G. Malta, sito à Rua Angelina, s/nº, final, Bairro dos Municípios, nesta cidade, no horário das 13:00 às 19:00 horas.
Qualquer alteração do endereço fiscal do contribuinte deverá ser comunicada por escrito ao Fisco Municipal, sob pena de serem considerados válidos os respectivos atos de ciência frustrados por desatualização de endereço. E para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, determina-se a expedição do presente EDITAL DE INTIMAÇÃO.
MARIA HELOÍSA FURTADO LENZI 		
Secretária do Meio Ambiente 		

MATHEUS RAFAELI
Diretor de Fiscalização Ambiental
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Publicação Nº 3839477

INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA Nº 016/2022 – PMBC
Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar curso sobre a nova Lei de Licitações e Contratos para os Pregoeiros e Membros
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Compras.
Contratada: NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA.
CNPJ: 20.129.563/0001-91
Valor: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)
Data: De 18 a 20 de maio
Carga Horária: 24 (vinte quatro) horas de curso.
Forma: Online
Amparo legal: Art. 25, Inciso II, da Lei Geral de Licitações nº 8.666/93.
Motivação/anexos: Memorando nº 15.198/22; Solicitação n° 1231/22; Dotação nº 133; Parecer Orçamentário; Proposta de Preço da empresa; Cartão CNPJ; Declarações de não parentesco, de superveniência de fato impeditivo e de cumprimento das obrigações relativas ao
trabalho do menor; Provas de Regularidades Fiscais, Trabalhistas e Econômico-financeira; Atestados de Capacidade Técnica; Minuta de
Contrato; Edital e demais documentos.
Balneário Camboriú/SC, 14 de abril de 2022.
SAMARONI BENEDET
SECRETÁRIO DE COMPRAS

PAUTA DE JULGAMENTO - RECURSO TRIBUTÁRIO N.º 323/2022 - RECORRENTE: MK CONSULTORIA FINANCEIRA
E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Publicação Nº 3840272

PAUTA de JULGAMENTO de RECURSOS TRIBUTÁRIOS
DATA de JULGAMENTO: 26/04/2022, às 9h00min
O Presidente do Conselho de Contribuintes torna público que será julgado no dia 26 de abril de 2022, terça-feira, às 9h00m, em Sessão
Pública em ambiente digital, via videoconferência, o(s) seguinte(s) recurso(s) tributário(s):
RECURSO TRIBUTÁRIO n.º 323/2022
RECORRENTE: MK CONSULTORIA FINANCEIRA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ASSUNTO: TAS - TAXA DE ALVARÁ SANITÁRIO - BAIXA DE DÉBITO - EXERCÍCIO DE 2022 - DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO - PEDIDO INDEFERIDO RECURSO INTERPOSTO À SEGUNDA INSTÂNCIA.
RELATOR: CONSELHEIRO LUCAS DIEGO BUTTENBENDER

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o Presidente do Conselho Municipal de
Contribuintes a expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Oficial do Município e no site controladoria.bc.sc.gov.br/
conselho_contribuinte. A reunião ocorrerá em ambiente virtual e poderá ser assistida ao vivo pelo público em geral no seguinte link: https://
www.facebook.com/ConselhoContribuintesBC.
Balneário Camboriú, 19 de abril de 2022
Francisco de Paula Ferreira Junior
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

PORTARIA 689/2022 EMASA

Publicação Nº 3841658

PORTARIA N.º 689/2022.
O DIRETOR GERAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – EMASA, no uso das atribuições previstas na alínea “k” do artigo 15 da Lei n.º 2.498, de 31 de outubro de 2005, e tendo em vista o disposto nos artigos 225, 226 e 227 da Lei
n.º 1.069, de 09 de julho de 1991, RESOLVE:
Art. 1º. Instaurar Sindicância com a finalidade de apurar supostas irregularidades administrativas apuradas através do Processo e-38.156/2021
e os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
Art. 2º. Determinar que a referida apuração seja realizada no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da Lei, pela Comissão Permanente de
Processo Administrativo Disciplinar da EMASA, instituída pela Portaria n.º 561, de 27 de abril de 2020, composta por servidores estáveis,
ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal desta autarquia municipal, sendo eles:
I – Pablo Oliveira de Azevedo – Procurador Autárquico, matrícula n.º 499, Presidente;
II – Patrícia Cadore de Farias – Assistente Administrativo, matrícula n.º 18, Secretária;
III – Fernando Jose Persici, Operador de Estação, matrícula n.º 519, Membro.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Douglas Costa Beber Rocha
DIRETOR GERAL – EMASA
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Publicação Nº 3841674

PORTARIA N.º 691/2022.
O DIRETOR GERAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – EMASA, no uso das atribuições previstas na alínea “k” do artigo 15 da Lei n.º 2.498, de 31 de outubro de 2005, e tendo em vista o disposto nos artigos 225, 226 e 227 da Lei
n.º 1.069, de 09 de julho de 1991, RESOLVE:
Art. 1º. Instaurar Sindicância com a finalidade de apurar supostas irregularidades administrativas apuradas através do Processo e-40.892/2022
e os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
Art. 2º. Determinar que a referida apuração seja realizada no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da Lei, pela Comissão Permanente de
Processo Administrativo Disciplinar da EMASA, instituída pela Portaria n.º 561, de 27 de abril de 2020, composta por servidores estáveis,
ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal desta autarquia municipal, sendo eles:
I – Pablo Oliveira de Azevedo – Procurador Autárquico, matrícula n.º 499, Presidente;
II – Patrícia Cadore de Farias – Assistente Administrativo, matrícula n.º 18, Secretária;
III – Fernando Jose Persici, Operador de Estação, matrícula n.º 519, Membro.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Douglas Costa Beber Rocha
DIRETOR GERAL – EMASA

PORTARIA 692/2022 EMASA

Publicação Nº 3841651

PORTARIA N.º 692/2022.
O DIRETOR GERAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – EMASA, no uso das atribuições previstas na alínea “k” do artigo 15 da Lei n.º 2.498, de 31 de outubro de 2005, e tendo em vista o disposto nos artigos 225, 226 e 227 da Lei
n.º 1.069, de 09 de julho de 1991, RESOLVE:
Art. 1º. Instaurar Sindicância com a finalidade de apurar supostas irregularidades administrativas apuradas através do Processo e-42.714/2022
e os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
Art. 2º. Determinar que a referida apuração seja realizada no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da Lei, pela Comissão Permanente de
Processo Administrativo Disciplinar da EMASA, instituída pela Portaria n.º 561, de 27 de abril de 2020, composta por servidores estáveis,
ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal desta autarquia municipal, sendo eles:
I – Pablo Oliveira de Azevedo – Procurador Autárquico, matrícula n.º 499, Presidente;
II – Patrícia Cadore de Farias – Assistente Administrativo, matrícula n.º 18, Secretária;
III – Fernando Jose Persici, Operador de Estação, matrícula n.º 519, Membro.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Douglas Costa Beber Rocha
DIRETOR GERAL – EMASA

PORTARIA 693/2022 EMASA

Publicação Nº 3841639

PORTARIA N.º 693/2022.
O DIRETOR GERAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – EMASA, no uso das atribuições previstas na alínea “k” do artigo 15 da Lei n.º 2.498, de 31 de outubro de 2005, e tendo em vista o disposto nos artigos 225, 226 e 227 da Lei
n.º 1.069, de 09 de julho de 1991, RESOLVE:
Art. 1º. Instaurar Sindicância com a finalidade de apurar supostas irregularidades administrativas apuradas através do Processo e-42.575/2022
e os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
Art. 2º. Determinar que a referida apuração seja realizada no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da Lei, pela Comissão Permanente de
Processo Administrativo Disciplinar da EMASA, instituída pela Portaria n.º 561, de 27 de abril de 2020, composta por servidores estáveis,
ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal desta autarquia municipal, sendo eles:
I – Pablo Oliveira de Azevedo – Procurador Autárquico, matrícula n.º 499, Presidente;
II – Patrícia Cadore de Farias – Assistente Administrativo, matrícula n.º 18, Secretária;
III – Fernando Jose Persici, Operador de Estação, matrícula n.º 519, Membro.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Douglas Costa Beber Rocha
DIRETOR GERAL – EMASA
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PORTARIA 694/2022 EMASA

Publicação Nº 3841090

PORTARIA N.º 694/2022
DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA, Diretor Geral da Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú - EMASA, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 11 da Lei Municipal 3.568, de 07 de junho de 2013, e considerando o interesse
público, RESOLVE:
1º. – Conceder, PROMOÇÃO HORIZONTAL aos servidores abaixo relacionados, os quais ocupam cargo pertencente ao Grupo Ocupacional
Funcional, que por este ato passam a compor a faixa de vencimento de nível D.
MAT.
592
517
578

NOME
ADRIANO SOUZA
DANIEL LOVATO
ELOIR DE OLIVEIRA

CARGO
OPERADOR DE ESTAÇÃO
OPERADOR DE ESTAÇÃO
OPERADOR DE ESTAÇÃO

PROCESSO
42.672/2022
43.838/2022
43.248/2022

2º. – Este ato retroage seus efeitos ao dia 01 de março de 2022.
Balneário Camboriú, 12 de abril de 2022.
DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA
Diretor Geral

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - FMS

Publicação Nº 3841604

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - FMS
COMPRASNET Nº 035/2022
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de otorrinolaringologia.
VALOR ESTIMADO: R$ 11.407,01.
DATA DA SESSÃO ELETRÔNICA: 05 de maio de 2022. HORÁRIO: 13h30min.
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. Código UASG: 988039.
Balneário Camboriú, 19 de abril de 2022.
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022 – PMBC COMPRASNET Nº 45/2022

Publicação Nº 3839875

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022 – PMBC
COMPRASNET Nº 45/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM A SER OFERTADO AO CONTRATANTE
DATA DA ABERTURA E JULGAMENTO: Dia 04/05/2022.
HORÁRIO DA SESSÃO: 10h00min.
O edital e seus anexos estão disponíveis no site https://www.bc.sc.gov.br, na aba LICITAÇÕES.
Balneário Camboriú, SC, 18 de abril de 2022.
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

TERMO DE ERRATA AO CT 002/2022 - BC TRÂNSITO

Publicação Nº 3839918

TERMO DE ERRATA
CT 002/2022 – BC TRÂNSITO
Com base no § 4º - art. 21 da Lei Federal 8666/93, o contrato acima epigrafado, cujo objeto é o fornecimento e prestação de serviços de
atualização tecnológica de porta focos com informação de tempo de propriedade do Município, para atendimento de padronização visual,
funcionalidades e funcionamento, modernização visual, em cruzamentos de Balneário Camboriú, publicado neste diário no dia 23 de março
de 2022, sofrerá correção:
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Onde se lê:
CONTRATO Nº 001/2022 – BC TRÂNSITO
Leia-se:
CONTRATO Nº 002/2022 - BC TRÂNSITO
Ficam mantidas as demais especificações do contrato.
Balneário Camboriú, 19 de abril de 2022.
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras
Portaria nº 25.245/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 - PMBC - INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE
PREÇO

Publicação Nº 3840238

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – PMBC
Objeto: Contratação de empresa ou consórcio de empresas para a construção do calçadão de acesso a Praça do Pescador no Bairro da
Barra no Município de Balneário Camboriú, SC, com fornecimento de material e mão de obra, conforme detalhado no projeto básico, projeto
executivo e demais documentos que integram o processo licitatório.
INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO
A Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Município de Balneário Camboriú, designada pelo Decreto Municipal nº 10.733/2022, TORNA
PÚBLICA, para fins de efeitos no disposto no subitem 18.7 do edital e no art. 109, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a decisão proferida acerca
do julgamento dos documentos de habilitação e da proposta de preço no processo licitatório em epígrafe.
Apenas uma empresa protocolizou os envelopes: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA., inscrita no CNPJ nº 01.650.178/0001-40.
Apos a análise dos documentos de habilitação, a CPL não verificou qualquer vício ou irregularidade nos documentos de habilitação do licitante capaz de ensejar a inabilitação, por isso a CPL declarou a CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. habilitada.
Com fulcro subitem 10.12.2 do edital, foi aberto o envelope de proposta de preço, em razão da ausência de interesse recursal.
Foi apresentada a seguinte proposta:
CLASSIFICAÇÃO

LICITANTE

VALOR DA PROPOSTA

1º

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

R$ 549.286,89

Concluída a análise dos documentos, a CPL declarou vencedor pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL o licitante: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
A proposta não demanda prestação de garantia adicional, na forma do subitem 11.29 do edital.
A ata circunstanciada da sessão de abertura e julgamento da habilitação e proposta de preço pode ser acessada no endereço: https://www.
bc.sc.gov.br/arquivos/licitacao/NM4PQ4QX.pdf.
Balneário Camboriú, 19 de abril de 2022.
Mayara Severiano
Comissão Permanente de Licitação
Decreto Municipal nº 10.733/2022
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Balneário Gaivota
Prefeitura
DECRETO 021/2022

Publicação Nº 3839709

DECRETO N. 021, De 13 DE Abril 2022.
REGULAMENTA O PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE PREVISTO NO ART. 1° §2° DA LEI N°. 1.162 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Prefeito Municipal de Balneário Gaivota, no uso da competência privativa que lhe confere o inciso V do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º O auxilio transporte previsto no art. 1°, §2° da lei n°. 1.162 de 15 de fevereiro de 2022, será pago mensalmente através de crédito
bancário em conta de titularidade do beneficiário.
Parágrafo Único: o beneficiário deverá informar os dados bancários no ato de inscrição para receber o transporte nos termos da lei n°.
1.162/2022.
Art. 2º Não será admitida outra forma de recebimento do auxilio transporte, senão o crédito em conta.
Art. 3° O beneficiário do auxilio transporte na forma do art. 1°, §2° da lei n°. 1.162/2022, deverá semestralmente prestar contas da aplicação do valor no transporte que trata a referida lei, mediante comprovante/recibo emitido pela empresa responsável pelo transporte, bem
como, comprovar a freq-ência escolar.
Art. 4° O valor do auxilio transporte na forma do art. 1°, §2° da lei n°. 1.162/2022, será pago na proporção de 20%, para cada dia de aula
semanal, conforme segue:
a) 01 dia na semana, 20% do valor;
b) 02 dias na semana, 40% do valor;
c) 03 dias na semana, 60% do valor;
d) 04 dias na semana, 80% do valor;
e) 05 dias na semana, 100% do valor;
Art. 5° A freq-ência semanal do beneficiário deverá ser comprovada mediante apresentação de matrícula detalhada com as disciplinas a
serem cursadas naquele semestre.
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Balneário Gaivota, 13 de abril de 2022.
EVERALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado na Secretaria de Administração e Finanças na data supra.
CINTIA BRIGIDO
SecretariA de Administração e Finanças

EXTRATO JUSTIFICATIVA TERMO PARCERIA Nº 6/2022/PREF

Publicação Nº 3841731

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO nº 006/2022
REFERENTE: A finalidade da presente Dispensa de Chamamento Público é a celebração de parceria com a RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA
& MARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.251.842/0001-54, na Rua Imigrante Meller, nº 426, Bairro Pinheirinho, Criciúma/SC, por
meio da formalização de termo de colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, para o período de 03 (três)
meses, que envolve a transferência de recursos financeiros à referida organização da sociedade civil - OSC no valor de R$ 9.000,00 (nove
mil reais), conforme condições estabelecidas no Termo de Colaboração.
DO RESUMO DA JUSTIFICATIVA: Os fins da Administração Pública Municipal, segundo o mestre Hely Lopes Meirelles, “resumem-se num
único objetivo: o bem da coletividade administrada.”
Todavia nem todos os serviços de interesse público, são realizados pelo Município, necessitando para atingir o “bem comum”, estabelecer
parcerias com Organizações da Sociedade Civil.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 346

É preciso valorizar essas parcerias e o Terceiro Setor, em destaque com a RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA, pois além dos
relevantes trabalhos registrados, é notório que se realiza mais investimentos com menos recursos, alcançando de maneira primordial o
princípio da eficiência. Um dos fatores desse resultado é a efetiva participação popular, que de maneira direta fiscaliza, mas está presente
na própria execução em suas diretorias e conselhos.
Nesta ótica a RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA, desenvolve atividades voltadas a serviços de assistência psicossocial e à
saúde a portadores de distúrbios psíquico, deficiência mental e dependência química, albergues assistenciais, para pessoas domiciliadas em
Balneário Gaivota que necessitem de atendimento exclusivo, conforme Plano de Trabalho anexo a este termo.
Diante desta situação constatada no Município, se faz necessária a presente celebração do Termo de Parceria, de acordo com o disposto na
Lei Federal nº 13.019/2014, o que no caso está presente todos os requisitos para a Dispensa do Chamamento Público, fundamentado no
art. 30, VI, do mesmo Diploma Legal. Balneário Gaivota/SC, 19 de abril de 2022. Everaldo dos Santos, Prefeito Municipal.
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Balneário Piçarras
Prefeitura
CONTRATO 056/2022 PMBP
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS

Publicação Nº 3840826
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2825641E7450D471EDE84DDAF5DCCAFDAE6CD322

CONTRATO Nº 056/2022 PMBP DE 19/04/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 PMBP
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 PMBP
HOMOLOGADO EM 19/04/2022
O presente termo tem por objeto contratação de empresa de consultoria para elaboração de estudos, programas, planos e projetos ambientais, complementações e acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental, desde a fase de protocolo, contemplando a obtenção
das licenças ambientais (LAP/LAI) e da autorização de corte de vegetação (AuC), até a fase de entrega de relatório e demais exigências em
atendimento a condicionantes junto ao órgão ambiental competente e atendendo demais exigências solicitadas pelo mesmo (como a apresentação de complementações), objetivando a implantação de estrada pública pioneira, localizada no Bairro Nossa Senhora da Conceição
e Balneário Piçarras/SC, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital. O presente contrato tem vigência até 19/04/2023. A base
dos valores constantes da proposta da contratada importa o presente contrato, o valor global de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil
reais), que serão pagos parcelados conforme especificado no contrato.
GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO LTDA – CNPJ nº 07.351.538/0001-90
Balneário Piçarras (SC), 19 de abril de 2022.
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal

DECRETO 354/2022

Publicação Nº 3839139

DECRETO 354/2022 ALTERA DECRETO Nº 270/2022
Altera o Calendário dos Feriados e Pontos Facultativos para o Ano de 2022.
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 90, inciso VII da Lei Orgânica
do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica divulgado o dia 22 de abril passa a ser ponto facultativo para os Órgãos e Entidades da Administração do Poder Executivo Municipal sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais:
• 22 de abril, sexta feira (Ponto Facultativo)
Art. 2º O atendimento dos serviços públicos essenciais nas datas mencionadas no Artigo anterior deverá ser garantido pelos órgãos da
Administração Municipal, por intermédio de escalas de serviço ou plantão, compreendendo:
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais;
- Secretaria Municipal de Assistência Social (Conselho Tutelar)
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Balneário Piçarras/SC, 19 de abril de 2022.
TIAGO MACIEL BALTT
Prefeito
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O presente Decreto nº 354/2022 foi registrado na Secretaria de Administração e publicado no Diário Oficial dos Municípios.
ADM. MARCELO ALVES CRIVELATTI
Secretário Municipal de Administração

ERRATA I PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 – PMBP

Publicação Nº 3839530

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C192D9A455DDD1A03B3ADA52F8CC18F76F41A0C9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2022 – PMBP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 – PMBP
ERRATA I
Comunicamos que o Edital e o Termo de Referência da licitação supracitada, publicado no Diário Oficial dos Municípios, foi alterado conforme Errata I. Objeto: contratação de empresas especializadas em locação de motoniveladora e mini carregadeira, por hora ou mensal, com
motorista e operador, incluindo combustível, lubrificação e manutenção, com objetivo de utilização na execução das atividades diárias da
Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Rurais do município de Balneário Piçarras, conforme especificações constantes neste edital e seus
anexos. Recebimento dos Envelopes até: 05/05/2022 às 14h. Data da Sessão Pública: 05/05/2022 às 14h, na Secretaria de Administração,
situada na Avenida Emanoel Pinto, nº 1655, Centro, Balneário Piçarras/SC. O edital na íntegra encontra-se no endereço acima citado ou no
site balneariopicarras.atende.net. Balneário Piçarras (SC), 19 de abril de 2022. Orli Carlos Ferreira Junior - Secretário de Obras, Serviços,
Urbanos e Rurais.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 – PMBP

Publicação Nº 3839518

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C192D9A455DDD1A03B3ADA52F8CC18F76F41A0C9

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2022 – PMBP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 – PMBP
Fundamento: Lei Federal nº 10.520, Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO POR
ITEM visando a futura contratação de empresas especializadas em locação de motoniveladora e mini carregadeira, por hora ou mensal,
com motorista e operador, incluindo combustível, lubrificação e manutenção, com objetivo de utilização na execução das atividades diárias
da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Rurais do município de Balneário Piçarras, conforme especificações constantes neste edital e
seus anexos. Valor total estimado 2.459.449,16 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais
e dezesseis centavos). Recebimento dos Envelopes até: 04/05/2022 às 14h. Data da Sessão Pública: 04/05/2022 às 14h, na Secretaria
de Administração, situada na Avenida Emanoel Pinto, nº 1655, Centro, Balneário Piçarras/SC. O edital na íntegra encontra-se no endereço
acima citado ou no site balneariopicarras.atende.net. Balneário Piçarras (SC), 18 de abril de 2022. Orli Carlos Ferreira Junior - Secretário
de Obras, Serviços, Urbanos e Rurais.

REEQUILIBRIO 003-2022 -24.03 - ROMANO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO EIRELI - ATA 040.2021
Publicação Nº 3840119

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
REQUILIBRIO 003/2022 PMBP DE 19/04/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040/2021 PMBP
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021 PMBP
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021 PMBP
Este instrumento tem por objeto o Reequilíbrio Econômico Financeiro dos item 5, referente a Ata de Registro de Preços da empresa ROMANO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ 11.496.657/0001-08 e tem por objeto o Registro de Preço para a AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS E SUAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, não obrigando o ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, em conformidade com o Art. 7º do Decreto Municipal nº 029/2005, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida
a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. Conforme
solicitação e justificativa anexa, seguida da análise e do aceite das partes, de acordo com a Lei Federal 8.666/93, art. 65, II,”d”, e §6º , fica
reestabelecido a relação econômico financeira da Ata de Registro de Preços, passando a vigorar com os seguintes valores:
Item

Produto

Unidade

Preço Anterior

Preço Reajustado

05

DIESEL S10

LT

R$ 6,251

R$ 6,326

Balneário Piçarras, 19 de abril de 2022.
ROMANO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
TIAGO MACIEL BALTT – Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - PMBP

Publicação Nº 3839710

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 73C68491F9801AE1275B87F6857732DBCA909CC6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022 - PMBP
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 – PMBP
RESULTADO HABILITAÇÃO E PROPOSTA
HOMOLOGADO EM 19/04/2022
O Município de Balneário Piçarras/SC, através da Secretaria de Administração, com fundamento na lei nº 8.666/93,
de 21/06/1993, e suas alterações, torna público termo de homologação referente à contratação de empresa de
consultoria para elaboração de estudos, programas, planos e projetos ambientais, complementações e
acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental, desde a fase de protocolo, contemplando a obtenção
das licenças ambientais (LAP/LAI) e da autorização de corte de vegetação (AuC), até a fase de entrega de relatório e
demais exigências em atendimento a condicionantes junto ao órgão ambiental competente e atendendo demais
exigências solicitadas pelo mesmo (como a apresentação de complementações), objetivando a implantação de
estrada pública pioneira, localizada no Bairro Nossa Senhora da Conceição e Balneário Piçarras/SC, conforme
especificações descritas no Anexo I do edital. O valor total de homologação é de R$ 138.000,00 (Cento e trinta e oito
mil reais) à empresa GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO LTDA. Registrado no TCE com a chave:
73C68491F9801AE1275B87F6857732DBCA909CC6.
Balneário Piçarras, 19 de abril de 2022.
Tiago Maciel Baltt - Prefeito Municipal de Balneário Piçarras (SC).

Câmara Municipal
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2022 - CÂMARA MUNICIPAL BALNEÁRIO PIÇARRAS

Publicação Nº 3840089

AVISO DE LICITAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS, torna público para conhecimento dos interessados que realizará, CREDENCIAMENTO DE
RÁDIO E JORNAL DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL PARA O ANO DE 2022. O recebimento dos envelopes
de Habilitação para credenciamento será realizado no dia 05 de maio de 2022 , das 8:30 as 8:59 horas e as 09:00 horas será realizada a
abertura dos envelopes, na CÂMARA DE VEREADORES DE BALNEÁRIO PIÇARRAS - AVENIDA EMANOEL PINTO, 78, CENTRO, conforme
determina o Edital de Licitações nº. 2/2022, na modalidade de Chamamento Público.
Informamos ainda que se encontra disponível o edital em sua integra nos meios de comunicação conforme o que determina a Lei 8.666/93.
Balneário Piçarras - SC,19 de abril de 2022
Jorge Luiz da Silva – Presidente.
IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WCO v:2015.04
Identificador: WCO531101-181-NWZCTKETYGZWQZ-4 - Emitido por: MARCIA REGINA CESARIO PEREIRA 19/04/2022 11:29:12 -03:00

PORTARIA Nº 034/2022

Publicação Nº 3840106

PORTARIA Nº 034/2022
Promove o reajuste das diárias devidas aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal de Balneário Piçarras conforme índice de
atualização monetária pelo IGP-M (FGV).
JORGE LUIZ DA SILVA, Presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas que
lhe confere o artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 30 da Resolução nº 17, de 20 de outubro de 1998 - Regimento
Interno; considerando o disposto no art. 6º da Lei Municipal nº 480, de 27 de maio de 2015;
RESOLVE:
Art. 1º Reajustar as diárias devidas aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal de Balneário Piçarras, previstas na Lei Municipal nº 480, de 27 de maio de 2015, conforme índice de atualização monetária pelo IGP-M (FGV), referente ao período de 06/2015 a
03/2022, totalizando um percentual de correção de 100,75815% (cem vírgula setenta e cinco mil oitocentos e quinze por cento), ficando o
valor único corrigido em R$ 421,59 (quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos) para todas as alíneas do inciso I do art.
1º da Lei Municipal nº 480, de 27 de maio de 2015.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2022.
Jorge Luiz da Silva
Presidente

Fundo Municipal do Meio Ambiente de Balneário Piçarras
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL Nº 218/2020

Publicação Nº 3839770

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA
Extrato do Termo de Compromisso Ambiental – TCA, Auto de Infração Ambiental nº 218/2020, o Instituto do Meio Ambiente de Balneário
Piçarras – IMP e CLÉBER AUGUSTO HANISCH, CPF nº 990.716.149-72, informam que celebraram Termo de Compromisso, em 19 de abril
de 2022, tendo por objeto a regularização ambiental da atividade da compromissária mediante ações e procedimentos que resultem na
reparação dos danos causados, em atinência à legislação ambiental vigente, com fulcro nos arts. 110 e seguintes do Decreto Municipal
nº 310/2022; arts. 119 e seguintes da Portaria Conjunta IMA/CPMA nº 143/2019 e nos termos do que dispões o art. 72, § 4º da Lei nº
9.605/1998, sendo convertida a multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Vigência: o presente Termo de Compromisso entra em vigor na data da sua assinatura e terá validade de 36 (trinta e seis) meses, salvo convenção
entre as partes.
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Balneário Rincão
Prefeitura

Publicação Nº 3841257

ATA 002/SAMAE/2022 - PP 006/SAMAE/2022
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Publicação Nº 3841069

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO PMBR
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 046/PMBR/2021. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO.
CONTRATADO: CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PERIODO DE VIGENCIA das “Obras de Construção Civil de: Item 01: Um Quiosque,
cancha de bocha, pavimentação externa e alambrado, na Rua Castro Alves esquina com a Rua Hercílio Amante, na Zona Nova;
Item 02: Muro de vedação no terreno do C.R.A.S, no Loteamento Novo Milênio, localizados no Município de Balneário
Rincão/SC, pertinentes ao Contrato Nº. 046/PMBR/2021 objeto do Edital de Tomada de Preços Nº. 104/PMBR/2021, homologado
em 16/12/2021, o PRAZO DE EXECUÇAÕ que prevê o término em 19/04/2022, por mais 03 (três) meses, ou seja, de 19/04/2022
até 19/07/2022, e o PRAZO DE VIGENCIA, que prevê o término em 19/07/2022, por mais 03 (três) meses, ou seja, de 19/07/2022
até 19/10/2022, dentro dos limites e na forma do artigo 57, da Lei Nº. 8.666/93, de acordo com a Justificativa Técnica e o Parecer
Jurídico favorável. ASSINATURA: 19/04/2022. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e
pela empresa o Representante Legal o Sr. Valmor Consoni.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 029/PMBR/2022 - KOLINA

Publicação Nº 3840266

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 029/PMBR/2022;
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO
CONTRATADA: KOLINA PREMIER VEICULOS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de um veículo novo 0KM, Tipo Executivo, para uso do Gabinete
do Prefeito do Município Balneário Rincão/SC, conforme especificações previstas no Termo de Referencia em Anexo, condições e
quantidades abaixo:
Valor Global: R$ 121.000,00 (Cento e Vinte e Um Mil Reais).
SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custodio - Prefeito Municipal e pela empresa o Sr. Anderson Pessoa Bernardino.
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Barra Bonita
Prefeitura
EDITAL CREDENCIAMENTO Nº06/2022 FMDR

Publicação Nº 3839216

MUNICIPIO DE BARRA BONITA-SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº06/2022
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022
O Município de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, torna público que se encontra aberto Edital de Credenciamento para Contratação,
por meio de sistema de credenciamento, para prestação de serviços de trator de pneu para silagem, pé de pato, gobi, plantação de milho
e sorgo nas propriedades rurais do município conforme autorização prévia do responsável técnico. Os envelopes contendo documentação
e propostas serão aceitos a partir das 07:45 do dia 20 de abril de 2022 e término as 17:00 horas do dia 16 de maio de 2022. Informações
poderão ser obtidas nesta Prefeitura, no horário comercial, junto a Av.Buenos Aires, nº 600 ou pelo fone/fax (0xx) 49 3649-0004, no Departamento de Compras. Ou no site Oficial da Prefeitura. Barra Bonita/SC, em 18 de abril de 2022.
CRISTINA FABIANA BONESS LAUTHART
Gestora FMDR

PORTARIA N.º 214, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840625

PORTARIA N.º 214, de 19 de abril de 2022.
“Altera carga horária de servidor e dá outras providencias”
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município, combinado com as disposições da Lei Complementar nº 038/2011, de 01 de dezembro de 2011,
Resolve;
Art. 1º - Alterar temporariamente a carga horária do Servidor, Fabio Moacir Martinelli, ocupante do Cargo de Professor, Anexo III, Grupo I,
nível II, do Quadro de Pessoal do Magistério, e lotação no Órgão Central da Administração, com jornada de trabalho de 30 horas semanal,
para 40 horas semanais, por necessidade de serviço, pelo período de 19 de abril até o fim do ano letivo de 2022, de acordo com a Lei Municipal, sob regime estatutário e regime geral de Previdência Social e vencimentos previstos em Lei.
Art.2º. Fica designado o servidor acima, para ter exercício junto ao órgão central da Educação, com carga horaria de 10 horas semanais,
conforme Art.20 da Lei complementar 038/2011.
Art.3º. As despesas decorrentes de aplicação deste ato, correrão a conta do Orçamento Municipal vigente em cada exercício.
Art.4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.5º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.
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Barra Velha
Prefeitura
01/009/2021 BETHA

Publicação Nº 3839743

PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo 087/2021
Pregão Presencial nº 053/2020
Extrato aditivo ao Contrato n° 001/009/2021
Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licenciamento mensal de sistemas de gestão educacional e
gestão pública, manutenção corretiva, legal e tecnológica, implantação, migração de dados, treinamento e aperfeiçoamento, provimento de
data center e suporte técnico, gestão do transporte escolar, gestão de merenda, almoxarifado, portal de pais e alunos, portal dos professores, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência.
Prorrogação de Prazo
Valor do Contrato: R$ 311.948,16
Data da assinatura: 19/04/2022
Data do vencimento: 19/04/2023
Barra Velha, 19 de abril de 2022
VALCEMIR CAMPOS PONCIANO
Pela Contratada
Douglas Elias da Costa
Prefeito

023/2022

Publicação Nº 3840437
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 274065B80F02D0DF28389A62C8FAD4508914BC0A

PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO AO CONTRATO N° 023/2022
274065B80F02D0DF28389A62C8FAD4508914BC0A
PROCESSO ADMINISTRATIVO 042/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
Contratada: INFRASAN INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA
Objeto: Pavimentação em pedra irregular na Rua Três Naus no Bairro Quinta dos Açorianos RECURSO CAIXA ECONOMICA CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU n° 903522/2020 conforme projeto orçamento, memorial, ART em anexo, mediante licitação Tipo Menor Preço Global, em estrita observância aos Memoriais e Planilhas anexos, partes integrantes deste Processo, através de requisição anexa ao Processo.
Valor do Contrato: R$ 319.612,01
Data da assinatura: 19/04/2022
Data do vencimento: 19/08/2022
Barra Velha, 19 de abril de 2022
VICTOR VINICIUS JUNG
Pela Contratada
DOUGLAS ELIAS DA COSTA
Prefeito

HOMOLOGAÇÃO TP 05/2022

Publicação Nº 3840429
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F7C628ED3F66597FB82D370E5A59B37547EAB588

PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
F7C628ED3F66597FB82D370E5A59B37547EAB588 PROCESSO ADMINISTRATIVO 042/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
Contratada: INFRASAN INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA
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Objeto: Pavimentação em pedra irregular na Rua Três Naus no Bairro Quinta dos Açorianos RECURSO CAIXA ECONOMICA CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU n° 903522/2020 conforme projeto orçamento, memorial, ART em anexo, mediante licitação Tipo Menor Preço Global, em estrita observância aos Memoriais e Planilhas anexos, partes integrantes deste Processo, através de requisição anexa ao Processo.
Valor do Contrato: R$ 319.612,01
Data da assinatura: 19/04/2022
Data do vencimento: 19/08/2022
Barra Velha, 19 de abril de 2022
VICTOR VINICIUS JUNG
Pela Contratada
DOUGLAS ELIAS DA COSTA
Prefeito

INEXIGIBILIDADE 012/2022PMBV

Publicação Nº 3839474
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FCDFB0BA4B4FD385634370BE55889F68ECD1CCB0

PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo 061/2022
Inexigibilidade 012/2022
FCDFB0BA4B4FD385634370BE55889F68ECD1CCB0 Homologação
5B1D346FF3515905D4E7A47090626164A7E7EE7D Extrato ao Contrato n° 021/2022
8D18BA559FD960D8640D9E2C3E685C5870B0CC9B
Contratada: SCHIMITT ARTEFATOS DE CIMENTO
Objeto: Serviço de pavimentação comunitária - sistema mutirão comunitário conforme lei municipal 1594 de 22 de junho de 2017, com
lajota sextavada em concreto, na Rua 1155, Bairro Itajuba.
Valor do Contrato: R$ 44.646,25
Data da assinatura: 19/04/2022
Data do vencimento:19/06/2022
Barra Velha, 19 de abril de 2022
SILVIA SCHIMITT BORGES
Pela Contratada
Douglas Elias da Costa Prefeito

INEXIGIBILIDADE 013/2022PMBV

Publicação Nº 3839479
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 968CDFDAD3C48451EE85A49FBE76BCE84EE511A6

PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo 063/2022
Inexigibilidade 013/2022
968CDFDAD3C48451EE85A49FBE76BCE84EE511A6
Homologação
6370ED4B4CC7AF66681C36F1290F2C66CD41E4BC
Extrato ao Contrato n° 022/2022
A5E6B34977DAF77B5C48F482CA45CC46FB286598
Contratada: S&R ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI
Objeto: Serviço de pavimentação comunitária - sistema mutirão comunitário conforme lei municipal 1594 de 22 de junho de 2017. Com
lajota sextavada em concreto, na Rua Alfredo Emidio da Silva ETAPA 02, no Bairro Itajuba.
Valor do Contrato: R$ 22.172,25
Data da assinatura: 19/04/2022
Data do vencimento: 19/06/2022
Barra Velha, 19 de abril de 2022
SOPHIA LIMA DE FREITAS
Pela Contratada
DOUGLAS ELIAS DA COSTA
Prefeito
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Câmara Municipal
1ª ERRATA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2022
ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3841684

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AA1C4A6B6A2384AA9C32640C0B7D01628DC3CB54

A Câmara de Vereadores de Barra Velha, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público para o conhecimento dos interessados, a ERRATA ao Aviso de Licitação referente ao Processo Administrativo n. 006/2022 para a seleção de proposta objetivando a Contratação de serviços técnicos de informática e contratação de empresa especializada na manutenção elétrica, hidráulica e pequenos reparos, mediante pagamento de hora técnica (sem fornecimento de peças) por um período de (12) doze meses.
ONDE SE LÊ: “Pregão Presencial n. 002/2022”.
LEIA-SE: “Pregão Presencial n. 003/2022”.
Matéria veiculada na edição do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, Edição nº 3830, publicada em 18/04/2022.
Demais condições permanecem inalteradas.
Barra Velha, 19 de abril de 2022.
ADRIANA AP. PENSO DIAS
Pregoeira
CHARLES SAINT-CLAIR HEIL
Advogado
CLAUDIONIR ARBIGAUS
Presidente
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Bela Vista do Toldo
Prefeitura
EXTRATO DE CONTRATO N° 050/2022-PREF

Publicação Nº 3839979

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura
Contrato Nº 050/2022 – PREF
Contratante: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01. 612.888/000186, com sede sita à Rua Estanislau Schumann, nº 839, no município de Bela Vista do Toldo, SC.
Contratado: CERRO TORRE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 18.534.947/000148, com sede logradouro: ROD. BR -227 PONTA GROSSA CURITIBA, nº 2571, bairro Vila Solene, no município de Campo Largo - PR, neste ato
representado pela Sr. IAN DA ROCHA PADILHA, brasileiro, solteiro, comerciante, portadora da Cédula de Identidade nº 10.982.880-7, inscrita
no CPF sob o nº 074.397.619-36, residente e domiciliada à Avenida Padre Natal Pigato, nº2.047, Vila Elizabeth, município de Campo Largo - PR,
Objeto: O Município vem por meio deste realizar DISPENSA DE LICITAÇÃO para a AQUISIÇÃO DE ANORAQUE 3x1 PMSC DUPLA FACE
conforme especificações constantes.
Valor: R$ 5.699,00 (Cinco Mil e Seiscentos e Noventa e Nove reais).
Vigência: 19/04/2022 até 31/12/2022.
ALFREDO CEZAR DREHER
Prefeito Municipal
A íntegra do contrato encontra-se disponível no portal transparência do município.
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Belmonte
Prefeitura
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2022

Publicação Nº 3839366
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D5701ACC58436B5A920C9AECAEBA5F42D49A41DF

MUNICIPIO DE BELMONTE
AVISO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2022
Objeto: O objeto de que trata o presente contratação de
empresa de execução de estrutura de concreto armado,
em lateral da Rua Pinheiro Machado, para base
contenção de ponte tubular onde servira para a
estruturação de calçada passeio, nos 2 (dois) lados da
rua, tudo conforme projeto de engenharia, planilha
orçamentaria e demais documentos. Por dispensa do
certame. Fundamentação legal no art. 24, inciso I, da
Lei nº 8.666/93 e alterações. Informações pelo fone
(049) 3625 0066.
Belmonte/SC, 19 de abril de 2022.

Jair Antonio Giumbelli
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3840157
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A53B07FE662C209983699C18F76AA323C0D0D40F

MUNICIPIO DE BELMONTE
AVISO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2022
Objeto: O objeto de que se trata de aquisição de parque
infantil, nas medidas 465x250x240 (c x l x a) para recreação
das crianças que frequentam e realizam atividades no Centro
de Referência de Assistência Social - CRAS, do município de
Belmonte-SC, por dispensa do certame. Valor que não
ultrapassa o permissivo legal. Fundamentação legal no art.
24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. Informações
pelo fone (049) 3625 0066.
Belmonte/SC, 19 de abril de 2022.

Jair Antonio Giumbelli
Prefeito Municipal
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Benedito Novo
Prefeitura
ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO PE 47/2022

Publicação Nº 3840363

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
DATA: 19/04/2022 - HORÁRIO DE INÍCIO: 15 horas
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2022
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 47/2022
FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA.
EMPRESA RECORRENTE: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.
EMPRESA RECORRIDA: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Na data e horário supramencionados, na sala de reuniões, na sede da Prefeitura Municipal de Benedito Novo, situada na Rua Celso Ramos,
5.070, Centro, em Benedito Novo, reuniram-se o Pregoeiro SÉRGIO DÁRIO PASQUALI a Equipe de Apoio JOICE APARECIDA COSTA e MARLI
KLITZKE SCHMIDT todos nomeados pela Portaria nº 2/2022, para darem continuidade ao procedimento licitatório acima citado, com o julgamento do recurso apresentado pela empresa recorrente e a contrarrazão apresentada pela empresa recorrida, conforme tratamos a seguir:
Dos Recursos e das Razões
- Trata-se de recurso interposto pela empresa recorrente, que teve sua proposta desclassificada por não atender as exigências mínimas do
edital. Alega que determinada exigência do objeto do edital relativa à velocidade de giro da máquina não se justifica tecnicamente, restringindo a ampla competitividade do certame.
Da Tempestividade
- Conforme dispõe o inciso XVIII do artigo 4º da Lei 10.520/02, o recurso deve ser interposto no prazo de 3 dias úteis. Denota-se que a sessão eletrônica de abertura e julgamento da licitação ocorreu no dia 05/04/2022 e o recurso foi encaminhado por e-mail no dia 08/04/2022,
sendo, portanto, tempestivo. A empresa recorrida foi notificada e encaminhou as contrarrazões também por e-mail no dia 14/04/2022.
Do Pedido
- Em resumo, a recorrente requer a anulação do certame ou alternativamente, retornar o certame para a fase de classificação das propostas,
considerando a sua proposta habilitada e retomando a fase de lances.
Da Decisão
- Deste modo, compete ao Pregoeiro a análise prévia do recurso, podendo reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos do processo a
Autoridade Superior para julgamento. O Pregoeiro encaminhou o recurso e as contrarrazões para análise da Assessoria Jurídica deste Município. A Assessoria Jurídica emitiu parecer reconhecendo o recurso como tempestivo e no mérito, julgou-o como improcedente. O Pregoeiro
decide acompanhar as recomendações do parecer jurídico, mantendo sua decisão.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e encaminhe-se os autos do
processo a Autoridade Superior, para que profira sua decisão final.
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
SÉRGIO DÁRIO PASQUALI
Pregoeiro

JOICE APARECIDA COSTA
Equipe de Apoio

AVISO DE LICITAÇÃO - PP 68/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022

MARLI KLITZKE SCHMIDT
Equipe de Apoio

Publicação Nº 3839889
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7CAD51B13757F21303E10D6AEBDB5CF4D84A9219

O Município de Benedito Novo, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E PERSIANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SAÚDE E SEUS SETORES. ENTREGA
DOS ENVELOPES: até às 9h do dia 04/05/2022. ABERTURA: às 9:05h do dia 04/05/2022. LOCAL: Sala de reuniões no prédio da Prefeitura
Municipal. Licitação regida pelas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações vigentes. Maiores informações poderão ser obtidas diariamente
em horário de expediente no Setor de Licitações desta Municipalidade, situada na Rua Celso Ramos, nº 5.070, Centro, pelo Fone: (47)
3385-0487, no site: www.beneditonovo.sc.gov.br ou no e-mail: licita@beneditonovo.sc.gov.br.
Benedito Novo (SC), 19 de abril de 2022.
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita
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Publicação Nº 3839572

CONVOCAÇÃO
Prezado (a) Sr. (a):
ANA NICOLE OLIVEIRA
Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua
CONTRATAÇÃO ao cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, aprovado (a) em 4º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo
004/2021.
Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 30 (trinta) dias a partir da publicação desta convocação.
O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.
Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.
Benedito Novo, em 13 de abril de 2022.
MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos
Ciente: ................................................................
(Candidato)
Data: ......./ ........... /.............

CONVOCAÇÃO - MARLENE ALBIGAUS MACHADO

Publicação Nº 3839576

CONVOCAÇÃO
Prezado (a) Sr. (a):
MARLENE ALBIGAUS MACHADO
Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua
CONTRATAÇÃO ao cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I, aprovado (a) em 1º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo 002/2022.
Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 30 (trinta) dias a partir da publicação desta convocação.
O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.
Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.
Benedito Novo, em 14 de abril de 2021.
MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos
Ciente: ................................................................
(Candidato)
Data: ......./ ........... /.............

CONVOCAÇÃO - MICHELI CARINA CRUZ VASCONCELO

Publicação Nº 3839578

CONVOCAÇÃO
Prezado (a) Sr. (a):
MICHELI CARINA CRUZ VASCONCELO
Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua CONTRATAÇÃO ao cargo de AUXILIAR DE CRECHE, aprovado (a) em 12º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo 002/2021.
Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 30 (trinta) dias a partir da publicação desta convocação.
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O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.
Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.
Benedito Novo, em 14 de abril de 2022.
MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos
Ciente: ................................................................
(Candidato)
Data: ......./ ........... /.............

EXTRATO DE CONTRATO Nº 73/2022
PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATO DE CONTRATO

Publicação Nº 3839194
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 341A6AF63E74825CF72F85C46D4D9E0E94E984D4

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO - SC
Processo Administrativo Licitatório Eletrônico n° 11458/2021-e, Pregão, na Forma Eletrônica nº 0044/2021, Registro de Preços, realizado
pelo Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 73/2022
Contratada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO “BUJÃO” DO CÁRTER, COM O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, DOS ENTES DA FEDERAÇÃO CONSORCIADOS OU
REFERENDADOS AO CINCATARINA, SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES, EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS.
Valor: R$ 150.000,00
Vigência: 14/04/2022 a 31/12/2022
Data Assinatura: 14/04/2022
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo

EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2022
PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATO DE CONTRATO

Publicação Nº 3839846
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 66157482AD648AAE2FC6DD75CA1F420BCCEA40AF

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO - SC
Processo Licitatório Nº 185/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2022
Contratada: MAXMIX ALIMENTOS LTDA
Objeto: CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALIMENTOS, LANCHES E BEBIDAS DIVERSAS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES
Valor: R$ 47.773,90
Vigência: 19/04/2022 a 31/12/2022
Data Assinatura: 19/04/2022
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo

EXTRATO DO 20º ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2020
PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATO DE CONTRATO

Publicação Nº 3839691

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1F0546CB4B5F1E33B1C97CBBE67CD92D238581B5

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO - SC
Processo Licitatório Nº 34/2020
EXTRATO DO VIGÉSIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2020
Contratada: GENTE SEGURADORA S/A
Objeto: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO PARA OS
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VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL
Finalidade do Aditivo: Supressão
Valor: R$ 1.659,50
Vigência: 14/04/2022 a 13/04/2023
Data Assinatura: 12/04/2022
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo

EXTRATO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2020

Publicação Nº 3839513

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D6ED27179CAC335C8C6F77AE68CA20197833ED92

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2020
(Prorrogação)

De um lado, o MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.780/0001-08, com sede na Rua Celso Ramos, nº 5.070,
Bairro Centro, Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pela Prefeita Municipal Senhora Arrabel Antonieta Lenzi
Murara, portadora da Carteira de Identidade nº 1.049.253-4 e CPF nº 576.876.259-00, denominado simplesmente de CONTRATANTE e de
outro a empresa ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.798.740/0001-20, com sede na Rua Marcilio Dias,
nº 420-E, Bairro Bela Vista, Chapecó/SC, Estado de Santa Catarina, neste ato representada por Rodrigo Bestetti, portador da Carteira de
Identidade nº 2.697.609 e CPF nº 809.578.700-00, aqui denominada simplesmente de CONTRATADA, com base no Edital de Pregão Presencial nº 14/2020, e disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações, resolvem celebrar o TERCEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato
Administrativo nº 42/2020 mediante as cláusulas e condições seguintes:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA
1.1 - Considerando que foi realizado um novo processo licitatório onde não houve empresas interessadas, considerando que não há tempo
hábil para realização de novo processo licitatório e considerando a necessidade da execução do serviço de FORNECIMENTO DE LINKS DE
INTERNET POR MEIO DE CONEXÃO VIA FIBRA ÓPTICA, fica prorrogado o prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até 16 de
julho de 2022, podendo ser prorrogado.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
2.1 - Para eficácia do presente instrumento, o CONTRATANTE providenciará sua publicação na Imprensa Oficial do Município, em forma de
extrato, em conformidade com o disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8666/93.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA BASE LEGAL
3.1 - A assinatura do presente termo está amparada pelo Art. 57, inciso II e § 2º da Lei 8.666 de 21/06/1993, e demais alterações posteriores.
4. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
4.1 - Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas diretamente ou indiretamente por este Termo Aditivo. E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo
assinadas, para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente termo e as disposições inalteradas do contrato original, por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.
Prefeitura Municipal de Benedito Novo/SC, 14 de abril de 2022.
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo
CONTRATANTE

ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
Rodrigo Bestetti
CONTRATADA

Testemunhas:
Sérgio Dário Pasquali
CPF: 904.677.109-10

Joice Aparecida Costa
CPF: 095.294.259-37

MIGUEL ANGELO SOAR
Assessor Jurídico
OAB/SC nº 6.699

DIEGO LUAN ZICKUHR
Fiscal de Contrato
Chefe da Divisão de Informática
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PORTARIA Nº 193/2022 - DESIGNA A UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS CONFORME MENCIONA

Publicação Nº 3840997

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO
83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro – 89.124-000
Fone/FAX: (47) 3385-0487
www.beneditonovo.sc.gov.br

PORTARIA Nº 193/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022
DESIGNA A UTILIZAÇÃO DOS
VEÍCULOS CONFORME MENCIONA
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo,
Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, pelo artigo 70, inciso
II, alínea “g”, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º – Designar, de conformidade com sua utilização, os veículos que compõem
a frota municipal, conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º – Esta portaria em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições
em contrário, em especial, a Portaria nº 133/2022, de 14 de março de 2022.
Art. 3º – Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.
Município de Benedito Novo, aos 19 de abril de 2022.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita do Município de Benedito Novo
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO
83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro – 89.124-000
Fone/FAX: (47) 3385-0487
www.beneditonovo.sc.gov.br

ANEXO ÚNICO
Quadro da Frota Municipal
CÂMARA DE VEREADORES
Nº.
106

TIPO
SIENA EL 1.0 FLEX

GABINETE DO PREFEITO
Nº.
134

TIPO
COROLLA GLI UPPER

Nº
5621

FIAT

MARCA

ANO
2013

PLACA
MKO-3005

Nº
7611

MARCA
TOYOTA

ANO
2018

PLACA
QJD-8053

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nº.
72

TIPO
ASTRA HB 4P ADVANTAGE

CONSELHO TUTELAR
Nº.
99

TIPO
UNO ECONOMY

FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Nº.
142

TIPO
CORSA SEDAN MAXX

Nº
3771

MARCA
CHEVROLET

ANO
2007

PLACA
MDC-5422

Nº
5443

FIAT

MARCA

ANO
2012

PLACA
MKG-6088

Nº
9511

MARCA
CHEVROLET

ANO
2005

PLACA
MEN-3639

SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
Nº.
20
76
92
108
112
115
123
124
143
144
145
146
147
149
154
164
165

TIPO
TRANSIT 350L BUS
CLASSIC LIFE
MASTER TCA MIC
CLASSIC LS
CLASSIC LS
BOXER HDI TCA AM
CLIO EXP1016VH
BOXER M350LH
SPIN 18L MT PREMIER
EXPERT BUSINPK
EXPERT BUSINPK
MASTER TRANS ESC
MASTER TRANS ESC
MASTER TCA MIC
CG 125
HB20 10M SENSE
HB20 10M SENSE

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Nº.
121
132
138

TIPO
SPIN 1.8L MT LTZ
BIZ 110L
L200 TRITON SPT GL

Nº
4594
4254
5011
9530
5906
6045
6599
RTCU
8311
8345
8346
8419
8420
9041
6957
9089
9090

MARCA
FORD
CHEVROLET
RENAULT
CHEVROLET
CHEVROLET
PEUGEOT
RENAULT
PEUGEOT
CHEVROLET
PEUGEOT
PEUGEOT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
HONDA
HYUNDAI
HYUNDAI

ANO
2010
2009
2011
2014
2014
2014
2016
2016
2020
2020
2020
2020
2020
2020
1986
2022
2022

PLACA
MJR-5829
MGM-1289
MKJ-0H59
MLV-0C56
MMH-6504
QHA-4241
QIC-2114
QIG-5896
QWV-3458
EQH-9C69
BPQ-1G18
RDU-0D45
RDU-0H75
RLF-3J62
LZP-2022
RXS-5G87
RXS-5F97

Nº
6411
7612
8323

MARCA
CHEVROLET
HONDA
MITSUBISHI

ANO
2015
2018
2019

PLACA
QHN-6108
QJD-3463
QJL-2856
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO
83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro – 89.124-000
Fone/FAX: (47) 3385-0487
www.beneditonovo.sc.gov.br

ANEXO ÚNICO
Quadro da Frota Municipal
VIGILÂNCIA SANITARIA
Nº.
93

TIPO
UNO ECONOMY

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº.
135
161
162

KA SEDAN
SIENA 1.4
SIENA 1.4

TIPO

Nº
5045

FIAT

Nº
RTCU
9521
9522

FORD
FIAT
FIAT

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nº.
97
114
125
136
163
167
169
171
181

TIPO
ONIBUS 15.190 EOD E.HD ORE
MICRO ONIBUS ESCOLAR
ONIBUS OF 1519 R.ORE
MONTANA LS2 GABINADA
HB20 10M SENSE
TORO FREED AT9 4X4
SPIN 1.8L AT ACT7
MOBI LIKE
MICRO ONIBUS CAIO LO 916 ORE

Nº
5401
ANRP
6971
7771
9092
9149
9219
9465
RTCU

MARCA

ANO
2012

PLACA
MKC-1172

MARCA

ANO
2018
2021
2021

PLACA
QIT-2695
REI-1G12
REI-5G72

ANO
2012
2014
2017
2018
2022
2022
2022
2022
2022

PLACA
MKQ-1286
QHE-4I75
QIO-6363
QJA-6366
RXS-5G67
RXN-0A18
RLC-2A60
RLE-4D90
RXR-8J71

ANO
2009
2009

PLACA
MGM-1319
MGM-1389

ANO
2010
1998
2000
1974
2004
2005
2008
2009
2010
2011
2010
2012
2014
2008
2017
2018
2019
2019
2019

PLACA
LZY-3896
MCE-1074
MGD-8373
MIN-7703
MKK-7053
MLL-7850
MFJ-7145
QIW-0594
-

MARCA
VOLKSWAGEN
IVECO
MERCEDES BENZ
CHEVROLET
HYUNDAI
FIAT
CHEVROLET
FIAT
MERCEDES BENZ

SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E LAZER
Nº.
75
77

TIPO
CLASSIC LIFE
CELTA 4P SPIRIT

Nº
4255
4256

MARCA
CHEVROLET
CHEVROLET

SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Nº.
27
47
51
64
67
71
74
78
86
89
90
96
110
118
129
133
139
140
141

TIPO
RETROESCAVADEIRA RK-406B
TRATOR AGRICOLA
TRATOR AGRICOLA
JEEP
CELTA 5 PORTAS
TRATOR AGRICOLA
TRATOR AGRICOLA
UNO MILLE ECONOMY
RETROESCAVADEIRA LB110
UNO MILLE ECONOMY
RETROESCAVADEIRA
CAMINHAO CARGO 2626 6X4
CAÇAMBA CARGO 2623 6X4
FIAT UNO MILLE FIRE (CIDASC)
TRATOR
NOVO GOL TL MCV
TRATOR
TRATOR 20X20
RETROESCAVADEIRA

Nº
4506
3109
3113
3408
3466
3603
4169
4261
RTCU
4782
4783
5161
5803
RTCU
7312
7610
8332
8330
8305

MARCA
RANDON
VALMET
VALMET
FORD
CHEVROLET
VALMET
NEW HOLLAND
FIAT
NEW HOLLAND
FIAT
RANDON RK 406B
FORD
FORD
FIAT
VALTRA
VOLKSWAGEN
YAMAGRIL
YAMAGRIL
RONDON
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO
83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro – 89.124-000
Fone/FAX: (47) 3385-0487
www.beneditonovo.sc.gov.br

ANEXO ÚNICO
Quadro da Frota Municipal
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Nº.
148
166
168

TIPO
CAÇAMBA TECTOR 260E30ID
ATEGO 2730K
HB20 10M SENSE

Nº
8501
RTCU
9125

MARCA
IVECO
MERCEDES-BENZ
HYUNDAI

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Nº.
126

TIPO
COMPACTADOR CARGO 1723 B

Nº
6984

FORD

MARCA

SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Nº.
04
11
12
22
23
25
31
33
40
42
43
45
50
54
59
65
68
70
79
88
94
102
104
105
107
109
111
113
116
117
119
120
122
127
128
130

TIPO
CAMINHÃO PIPA 700
CAMINHÃO PIPA 13.130
CAÇAMBA 13.130
BANDEIRANTE BJ55LP BL3
PATROLA FG-70
CAÇAMBA LK-2318
CARREGADEIRA 930-R
PRANCHA 26.220 EURO3 WORKER
KOMBI
TRATOR ESTEIRA D-41ª
CARREGADEIRA ZL30H
BOXER M330M HDI
CACAMBA CARGO 2422
FIORINO 1.0
CACAMBA CARGO 2422
CG 125 TITAN KS
DUCATO MINIBUS
CAMINHÃO PIPA D-60
PRANCHA L 1519
CELTA 2P LIFE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
MINI CARREGADEIRA
CARROCERIA VERTIS 90V18
RETROESCAVADEIRA 416E
MOTONIVELADORA 120K_MD
DOBLO ATTRACTIV 1.4
CAÇAMBA ATRON 2729 K 6X4
207 HB ACTIVE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
CELTA
CELER 1.5FFHB FL
FIORINO 1.4 FLEX
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
LOGAN EXP 16
MOTONIVELADORA PATROLA
ROCADEIRA ARTICULADA

Nº
3080
3085
3086
4542
3089
3091
3096
4473
3104
3106
4475
4318
3112
3116
3121
3409
3552
4034
4307
4756
5156
5540
5627
9525
9526
5777
9527
5905
6511
9528
6306
6305
6510
9529
7317
7539

MARCA
FORD
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
TOYOTA
FIAT ALLIS
MERCEDEZ BENZ
CATERPILAR
VOLKSWAGEM
VOLKSWAGEN
KOMATSU
CIRUS
PEUGEOT
FORD
FIAT
FORD
HONDA
FIAT
CHEVROLET
MERCEDEZ BENZ
CHEVROLET
KOMATSU
BOBCAT
IVECO
CATERPILLAR
CATERPILLAR
FIAT
MERCEDES BENZ
PEUGEOT
LINK - BELT
CHEVROLET
CHERY
FIAT
HYUNDAI
RENAULT
NEW HOLLND
MFW

ANO
2020
2021
2022

PLACA
RDX-3F68
RLK-7A67
RXM-2B78

ANO
2017

PLACA
QIO-7243

ANO
1979
1983
1983
1999
1983
1990
1990
2010
1994
1995
2009
2008
1998
1994
2002
2004
2005
1980
1976
2010
2012
2013
2013
2011
2013
2014
2014
2014
2016
2002
2015
2015
2015
2007
2017
2017

PLACA
LZV-9357
LZW-0667
LZZ-3176
MAT-0842
MAC-8265
MIH-0C65
LXA-7204
MGN-1794
MAM-4776
AEJ-8632
MDC-4222
MDX-2331
MEW-5452
MAL-6177
LZG-0096
MIL-4232
MLJ-9G94
MLI-8730
MKH-7F03
MMH-6584
MBO-7813
QHL-7977
QHL-7827
MFW-6589
-
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO
83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro – 89.124-000
Fone/FAX: (47) 3385-0487
www.beneditonovo.sc.gov.br

ANEXO ÚNICO
Quadro da Frota Municipal
SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Nº.
131
150
170
182

TIPO
TRATOR CORTADOR GRAMA
ROÇADEIRAS MANUAIS
ROLO COMPACTADOR
CAMINHÃO PIPA ATEGO 1726 CE

Nº
7602
9251
ANRP

MARCA
HUSQVARNA
XCMG
MERCEDES BENZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TRÂNSITO
Nº.
87
98

TIPO
CORSA HATCH MAXX
UNO MILLE ECONOMY

Nº
4757
5444

MARCA
CHEVROLET
FIAT

ANO
2018
2021
2022

PLACA
RXK-9I30

ANO
2011
2012

PLACA
MIL-4302
MKG-6228

Legendas:
ANRP - Aguardando Número de Registro de Patrimônio
RTCU - Recebido por Termo de Cessão de Uso
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RESOLUÇÃO Nº 001/2022 - NOMEIA MEMBROS PARA COMPOREM A COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE
REGISTROS DE ENTIDADES JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– CMDCA

Publicação Nº 3840476

Resolução nº 001/2022
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOREM A COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE REGISTROS DE ENTIDADES JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Benedito Novo, no uso de suas atribuições legais conferidas
pela Lei Municipal nº 1.782/2015, e pelas Resoluções de nº 137/2010 e 105/2015 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA;
Considerando a Resolução nº 006/2021/CMDCA, qual estipula as condicionantes a serem atendidas para o registro de entidades e seus
programas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Benedito Novo;
Considerando a necessidade de averiguar com precisão os documentos encaminhados pelas entidades, sem prejuízo dos trabalhos ordinários deste conselho;
Resolve:
Art. 1º – Ficam indicados para comporem a Comissão Especial para Análise de Registros de Entidades junto ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Benedito Novo/SC, os seguintes representantes:
Presidente Alan Rafael Kinder
Secretário Eloir Laurimar Teodoro
Membro Elisa Teske Hoffmann
Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Benedito Novo, 19 de abril de 2022.
ALAN RAFAEL KINDER
Presidente do CMDCA
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PE 57/2022

Publicação Nº 3839088
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 70C80767CD429AB8A5FEA9358DB80E3862BADC81

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão: 57/2022
Afigurando-me que a licitação epigrafada se encontra regularmente desenvolvida dentro dos
parâmetros legais, está em ordem e não há impugnações ou recursos pendentes de julgamento
e, restando ainda presente o interesse na contratação/compra que deu ensejo à instauração do
processo, HOMOLOGO o procedimento de que se cogita em favor da empresa vencedora:
199001 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Item
Produto
1
MESA RETA TAMANHO 1,70X0,70CM, TAMPO
COM 40MM, COR AMEIXA, PÉS EM 25MM NA
COR PRETA
2
ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS TAMANHO
0,80X0,74X0,45CM, TAMPO COM 40MM, COR
AMEIXA, LATERAIS E FUNDO NA COR PRETA
3
GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS OU 2
GAVETAS
E
1
GAVETÃO,
TAMANHO
0,64X0,46X0,46CM, TAMPO COM 40MM, COR
AMEIXA, LATERIAIS NA COR PRETA
4
ARMARIO MISTO COM 1 PORTA, 2 GAVETAS E
1 GAVETÃO, TAMANHO 0,90X0,74X045CM,
TAMPO COM 40MM, COR AMEIXA, LATERIAIS E
FUNDO NA COR PRETA
5
MESA AUXILIAR TAMANHO 0,90X0,45X0,74CM,
TAMPO 40MM, COR AMEIXA, PÉS NA COR
PRETA
6
MESA RETA TAMANHO 1,50X0,70CM, TAMPO
COM 40MM, COR AMEIXA, PÉS COM 25MM NA
COR PRETA
7
GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS PARA IMBUTIR NA
MESA COR AMEIXA COM PRETO
8
MESA RETA TAMANHO 1,20X0,70CM, TAMPO
COM 40MM, COR AMEIXA, PÉS COM 25MM NA
COR PRETA

Unidade
UNIDADE

Marca
Gebb Work

Qtde
10

Valor Unitário
R$709,99

Valor Total
R$7.099,90

UNIDADE

Gebb Work

10

R$584,99

R$5.849,90

UNIDADE

Gebb Work

10

R$559,99

R$5.599,90

UNIDADE

Gebb Work

3

R$753,99

R$2.261,97

UNIDADE

Gebb Work

3

R$814,99

R$2.444,97

UNIDADE

Gebb Work

5

R$637,99

R$3.189,95

UNIDADE

Gebb Work

10

R$189,99

R$1.899,90

UNIDADE

Gebb Work

5

R$411,99

R$2.059,95

Total do Fornecedor:

R$ 30.406,44

Benedito Novo/ SC, 14 de abril de 2022.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo
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Biguaçu
Prefeitura
DECRETO Nº 077/2022

Publicação Nº 3841690

DECRETO Nº 077/2022 DE: 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária para 2022.
Salmir da Silva, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo
32 da Lei Municipal nº 4086/2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica suplementado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por conta do excesso de arrecadação na fonte de recurso 0.1.00.000000, nas
dotações abaixo relacionadas:
19. ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO

AÇÃO/GRUPO DE DESPESA

VALOR

1901.28.845.0000.0005

Indenização, Restituições e Devolução de Convênios

20.000,00

3.3.90.00/0.1.00.000000

Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta

20.000,00

Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
Reg. Publ. n/data
MarivaldeInêzKons
Diretoria Executiva de Legislação
e Expediente

DECRETO Nº 078/2022

Publicação Nº 3841692

DECRETO Nº 078/2022 DE: 19 DE ABRIL DE 2022.
Faz remanejamento de dotações dentro da mesma categoria de programação de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal.
Salmir da Silva, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o
parágrafo 3º do artigo 7º, da Lei Municipal nº 4086/2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias e o artigo 9º, da Lei Municipal nº 4087/2021 Lei Orçamentária para 2022.
DECRETA:
Art. 1° Fica remanejado, dentro da mesma categoria de programação de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, as dotações abaixo identificadas e constantes da Lei Orçamentária para 2022, Lei Municipal n° 4087/2021:
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0501.04.122.0002.2087

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

100,00

ANULA:
4.4.71.00/0.1.00.000000

Investimentos/Transf. a Consórcios Públicos - Rateio

100,00

SUPLEMENTA:
3.3.71.00/0.1.00.000000

Outras Desp. Correntes/Transf. a Consórcios Púb. - Rateio

100,00
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13.400,00

ANULA:
3.3.90.00/0.1.00.000000

Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta

13.400,00

SUPLEMENTA:
4.4.90.00/0.1.00.000000

Investimentos/Aplicação Direta

13.400,00

09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0902.12.365.0003.2026

Manutenção da Educação Infantil – Creche

281.000,00

ANULA:
3.1.90.00/0.1.01.000000

Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta

281.000,00

SUPLEMENTA:
3.3.90.00/0.1.01.000000

Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta

281.000,00

18. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1801.18.541.0008.2073

Manutenção da Fundação Municipal do Meio Ambiente

30.000,00

ANULA:
4.4.90.00/0.6.36.000000

Investimentos/Aplicação Direta

30.000,00

SUPLEMENTA:
3.3.90.00/0.6.36.000000

Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta

30.000,00

19. ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
1901.28.845.0000.0005

Indenização, Restituições e Devolução de Convênios

650.000,00

ANULA:
4.6.90.00/0.1.00.000000

Amortização da Dívida/Aplicação Direta

650.000,00

SUPLEMENTA:
3.2.90.00/0.1.00.000000

Juros e Encargos da Dívida/Aplicação Direta

650.000,00

Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Biguaçu (SC), 19 de abril de 2022.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
Reg. Publ. n/data
MarivaldeInêzKons
Diretoria Executiva de Legislação
e Expediente

EXTRATO NONO TERMO ADITIVO AO PLANO OPERATIVO ASSISTENCIAL – CONVÊNIO Nº 004/2015

Publicação Nº 3840233

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO
NONO TERMO ADITIVO AO PLANO OPERATIVO ASSISTENCIAL – CONVÊNIO Nº 004/2015
CONVENIADA: BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Prorrogação da vigência do Plano Operativo Assistencial (POA) pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura.
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CLÁUSULA SEGUNDA - Manutenção de 17 (dezessete) leitos ambulatoriais para atendimento a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavirus, abertos em março de 2020, bem como dos 23 (vinte e um) leitos de enfermaria que venham a ser habilitados
pelo Estado de Santa Catarina.
CLÁUSULA TERCEIRA – Ao longo da vigência do presente aditivo, o hospital ficará dispensado do cumprimento de metas pactuadas no POA,
apenas enquanto estiver em vigência a suspensão de metas pelo Governo Federal e/ou pelo Governo Estadual.
VALOR: o MUNICÍPIO transferirá mensalmente ao HOSPITAL conforme produção do POA, o valor relativo a produção destes leitos de enfermaria, repassados pelo Ministério da Saúde ou pelo Estado de Santa Catarina para tratamento de infecção do coronavírus - 03.03.01.022-3
em virtude de sua inclusão na tabela do SIGTAP, por meio da portaria/SAS 2145 de 24 março de 2020, bem como pela Portaria GAB/SES
246 de 14 de abril de 2020, Decreto Nº515, de 17 de março de 2020 e Lei Nº13.979, de 06 de fevereiro de 2020, perfazendo um valor
aproximado de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por AIH apresentada.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Coronavirus - 7 – 0238.228.277
Biguaçu, 11 de abril de 2022.
Salmir da Silva
Prefeito Municipal
Bruno Célio da Silva
Secretário Municipal de Saúde de Biguaçu
Márcio Sottana
Diretor do Hospital Regional de Biguaçu

LEI Nº 4105/2022

Publicação Nº 3840966

LEI Nº 4105/2022 DE: 19 DE ABRIL DE 2022.
INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA NO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
SALMIR DA SILVA, Prefeito Municipal, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado a criação do Programa de incentivo à doação de medula óssea no Município de Biguaçu.
Art. 2º O programa de que trata esta Lei abrangerá:
I - palestras;
II - campanhas publicitárias institucionais;
III - utilização de recursos auxiliares como folders, adesivos, vídeos informativos, entre outros.
§ 1º - Poderão ser realizadas atividades específicas nas escolas, transformando professores e alunos em agentes propulsores da doação de
medula óssea.
§ 2º - As atividades que tratam o parágrafo 1º deste artigo poderão ser abrangidas pelos currículos escolares, como valores fundamentais
na formação do cidadão.
Art. 3º A administração das atividades do programa de Doação de Medula Óssea poderá ser exercida pelo órgão da estrutura municipal
competente.
Art. 4º Poderão ser realizados convênios, acordos ou outros instrumentos jurídicos, para a consecução dos objetivos desta lei.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Caberá ao Poder Executivo a regulamentação da presente Lei, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo procedimentos e maiores adequações.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
Lei nº 4105/2022, de 19/04/2022
Sancionada em 19/04/2022
Reg. Publ. n/data
Marivalde Inêz Kons
Diretoria Executiva de Legislação
e Expediente
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Publicação Nº 3840986

LEI Nº 4106/2022 DE: 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE O PROGRAMA ESCOLA ABERTA, PARA QUE ACONTEÇAM ATIVIDADES EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE AULA, NO ÂMBITO
DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU/SC.
SALMIR DA SILVA, Prefeito Municipal, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o "Programa Escola Aberta", a ser desenvolvido durante os períodos não letivos, nas escolas sob gestão municipal.
Parágrafo único - O Programa ora instituído será implantado progressivamente nas escolas sob gestão municipal mediante ato da Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 2º - O "Programa Escola Aberta" terá os seguintes objetivos:
I - Desenvolver ações de cidadania dirigidas a crianças e adolescentes;
II - Aumentar o vínculo estabelecido entre a comunidade e a escola;
III - Reduzir os riscos de danos psico-sociais a que as crianças e adolescentes ficam expostas durante os períodos de ócio;
IV - Reduzir os níveis de violência observados durante os momentos fora da escola;
V - Desenvolver programas de caráter cultural, esportivo, de educação em saúde e de lazer;
VI - Incrementar o processo de descentralização e intersetorialidade administrativas;
VII - Desenvolver atividades de comunicação;
Art. 3º - As atividades do "Programa Escola Aberta" deverão ser planejadas e desenvolvidas de forma descentralizada, respeitando as diversidades regionais da cidade.
Art. 4º - Deverão ser feitas amplas divulgações do Programa Escola Aberta junto aos Conselhos de Escola e à comunidade das escolas
participantes.
Art. 5º - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação da presente Lei, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo procedimentos e
maiores adequações do funcionamento do Programa.
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
Lei nº 4106/2022, de 19/04/2022
Sancionada em 19/04/2022
Reg. Publ. n/data
Marivalde Inêz Kons
Diretoria Executiva de Legislação
e Expediente

LEI Nº 4107/2022

Publicação Nº 3840996

LEI Nº 4107/2022 DE: 19 DE ABRIL DE 2022.
INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE PLAQUETAS NO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SALMIR DA SILVA, Prefeito Municipal, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criada a Campanha de incentivo à doação de plaquetas no Município de Biguaçu/SC e dá outras providências.
Art. 2º A campanha de que trata esta Lei abrangerá:
I - palestras;
II - campanhas publicitárias institucionais;
III - utilização de recursos auxiliares como folders, adesivos, vídeos informativos, entre outros.
§ 1º - Poderão ser realizadas atividades específicas nas escolas, transformando professores e alunos em agentes propulsores da doação de
plaquetas.
§ 2º - As atividades que tratam o parágrafo 1º deste artigo poderão ser abrangidas pelos currículos escolares, como valores fundamentais
na formação do cidadão.
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Art. 3º A administração das atividades da Campanha de Doação de Plaquetas poderá ser exercida pelo órgão da estrutura municipal competente.
Parágrafo Único – O programa poderá ser estabelecido imediatamente quando o número de doadores for inferior ao estabelecido pela Portaria do Ministério da Saúde ou pelas Resoluções da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina.
Art. 4º Poderão ser realizados convênios, acordos ou outros instrumentos jurídicos, para a consecução dos objetivos desta lei.
Art. 5ª Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
Lei nº 4107/2022, de 19/04/2022
Sancionada em 19/04/2022
Reg. Publ. n/data
Marivalde Inêz Kons
Diretoria Executiva de Legislação
e Expediente

PORTARIA Nº 1512/2022

Publicação Nº 3841642

PORTARIA nº 1512 de 19 de abril de 2022
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) SIMONE CRISTINA LUZ, aprovada no Processo Seletivo n° 019/2021, de acordo com a Lei nº 1528/2001,
para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de PROFESSOR III – LÍNGUA PORTUGUESA, com jornada de 10 horas semanais, para prestar serviços no CEP – CENTRO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE, da Secretaria Municipal de Educação, no período de 04/04/2022 a 15/07/2022, para cobrir cargo vago até que sobrevenha a posse
de um novo efetivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 04/04/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1513/2022

Publicação Nº 3841643

PORTARIA nº 1513 de 19 de abril de 2022
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) ESMERALDA MAZOCANTE SILVA, aprovada no Processo Seletivo n° 019/2021, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de
TÉCNICO EM MAGISTÉRIO AUXILIAR DE SALA, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços no CEIM DONA LILI, da Secretaria
Municipal de Educação, no período de 04/04/2022 a 15/07/2022, para cobrir cargo vago até que sobrevenha a posse de um novo efetivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 04/04/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação
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Publicação Nº 3841644

PORTARIA nº 1514 de 19 de abril de 2022
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) GISELY ROSANY WOLLINGER, aprovada no Processo Seletivo n° 003/2022, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de
AUXILIAR DE ENSINO, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços no CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO, da Secretaria Municipal
de Educação, no período de 04/04/2022 a 15/07/2022, para cobrir cargo vago até que sobrevenha a posse de um novo efetivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 04/04/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1515/2022

Publicação Nº 3841646

PORTARIA nº 1515 de 19 de abril de 2022
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) DORIS GEZILDA FRAGA, aprovada no Processo Seletivo n° 019/2021, de acordo com a Lei nº 1528/2001,
para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de AUXILIAR
DE SERVIÇOS GERAIS IV (MERENDEIRA), com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços no CEIM JARDIM JANAÍNA, da Secretaria Municipal de Educação, no período de 06/04/2022 a 15/07/2022, para cobrir cargo vago até que sobrevenha a posse de um novo efetivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 06/04/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1516/2022

Publicação Nº 3841647

PORTARIA nº 1516 de 19 de abril de 2022
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) CRISTINA MIRTES RODRIGUES, aprovada no Processo Seletivo n° 003/2022, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo
de AUXILIAR DE ENSINO, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços no CEIM DONA DORVALINA, da Secretaria Municipal de
Educação, no período de 05/04/2022 a 15/07/2022, para cobrir cargo vago até que sobrevenha a posse de um novo efetivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/04/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação
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Publicação Nº 3841648

PORTARIA nº 1517 de 19 de abril de 2022
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) MARILIA VENTURI FAISTEL, aprovada no Processo Seletivo n° 003/2022, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo
de AUXILIAR DE ENSINO, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços no CEIM DONA VIRGINIA, da Secretaria Municipal de
Educação, no período de 08/04/2022 a 15/07/2022, para cobrir cargo vago até que sobrevenha a posse de um novo efetivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 08/04/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1518/2022

Publicação Nº 3841650

PORTARIA nº 1518 de 19 de abril de 2022
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) ANA CARLA FORTUNATO TAVARES, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de SEGUNDO PROFESSOR, com jornada de 40
horas semanais, para prestar serviços na EBM PROFESSORA RUTH FARIA DOS REIS, da Secretaria de Educação, no período de 12/04/2022
a 23/12/2022, para acompanhar e atuar em conjunto com o professor titular, afim de atender aos educandos com deficiência e transtorno,
matriculados nas etapas e modalidades da educação básica de acordo com os arts. 1º e 2º da Lei nº 3913, de 15 de fevereiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 12/04/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1519/2022

Publicação Nº 3841652

PORTARIA nº 1519 de 19 de abril de 2022
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) SARA RAMOS DA SILVA, aprovada no Processo Seletivo n° 003/2022, de acordo com a Lei nº 1528/2001,
para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de SEGUNDO
PROFESSOR, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços na EBM PROFESSOR FERNANDO BRUGEMANN VIEGAS DE AMORIM,
da Secretaria Municipal de Educação, no período de 12/04/2022 a 23/12/2022, para acompanhar e atuar em conjunto com o professor
titular, afim de atender aos educandos com deficiência e transtorno, matriculados nas etapas e modalidades da educação básica de acordo
com os arts. 1º e 2º da Lei nº 3913, de 15 de fevereiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 12/04/2022.
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Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1520/2022

Publicação Nº 3841653

PORTARIA nº 1520 de 19 de abril de 2022
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) IVONETE SALVADORA LEMOS GOMES, aprovada no Processo Seletivo n° 019/2021, de acordo com a Lei
nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo
de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V (SERVENTE), com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços no GEM CELIA LISBOA DOS
SANTOS, da Secretaria Municipal de Educação, no período de 12/04/2022 a 15/05/2022, em substituição a servidora Ernestina Hack Luiz,
matrícula nº 17402, que se encontra afastada em virtude de licença para tratamento de saúde, conforme Processo nº 3663/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 12/04/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1521/2022

Publicação Nº 3841655

PORTARIA nº 1521 de 19 de abril de 2022
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) DANIELLY SILVANA DE ANDRADE, aprovada no Processo Seletivo n° 019/2021, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V (SERVENTE), com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços no CEIM DONA LILI, da Secretaria Municipal de Educação, no período de 13/04/2022 a 28/07/2022, em substituição a servidora Micheli Isete Coelho, matrícula nº 7952,
que se encontra em licença prêmio, no período de 01/03/2022 a 28/07/2022 conforme Processo nº 1191/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 13/04/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1522/2022

Publicação Nº 3841656

PORTARIA nº 1522 de 19 de abril de 2022
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) AMABILE ALICE RIBEIRO MARIA, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de PROFESSOR II – EDUCAÇÃO INFANTIL,
com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços no CEIM RECANTO FELIZ, da Secretaria Municipal de Educação, no período de
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06/04/2022 a 31/05/2022, em substituição a servidora Andreia Dal’annio Reis, matrícula nº 15798, que se encontra em licença prêmio, no
período de 02/04/2022 a 31/05/2022 conforme Processo nº 141/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 06/04/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1523/2022

Publicação Nº 3841657

PORTARIA nº 1523 de 19 de abril de 2022
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) SILVANA REGINA RESENDE, aprovada no Processo Seletivo n° 003/2022, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo
de TÉCNICO EM EDUCAÇÃO, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços no CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO, da Secretaria
Municipal de Educação, no período de 07/04/2022 a 19/09/2022, em substituição a servidora Maria Eduarda Duarte, matrícula nº 16944,
que se encontra em licença para tratar de interesses particulares, no período de 20/09/2021 a 19/09/2022, conforme Portaria nº 3475/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 07/04/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1524/2022

Publicação Nº 3841659

PORTARIA nº 1524 de 19 de abril de 2022
Prorroga o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a) MICHAEL JHEYMERSON DE OLIVEIRA
RODRIGUES, aprovada no Processo Seletivo n° 005/2019, para desempenhar as funções do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V
(SERVENTE), com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços no GEM CÉLIA LISBOA DOS SANTOS, da Secretaria Municipal de
Educação, no período de 04/03/2022 a 15/03/2022, em substituição a servidora Ernestina Hack Luiz, matrícula nº 17402, que se encontra
afastada em virtude de licença para tratamento de saúde, no período de 04/03/2022 a 15/03/2022, conforme Portaria nº 1389/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 04/03/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1525/2022

Publicação Nº 3841660

PORTARIA nº 1525 de 19 de abril de 2022
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) VERÔNICA BRAGA BRITES, aprovada no Processo Seletivo n° 003/2022, de acordo com a Lei nº 1528/2001,
para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de SEGUNDO PROFESSOR, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços no CEIM LAR FELIZ, da Secretaria Municipal de Educação, no
período de 25/03/2022 a 23/12/2022, para acompanhar e atuar em conjunto com o professor titular, afim de atender aos educandos com
deficiência e transtorno, matriculados nas etapas e modalidades da educação básica de acordo com os arts. 1º e 2º da Lei nº 3913, de 15
de fevereiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 25/03/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1526/2022

Publicação Nº 3841661

PORTARIA nº 1526 de 19 de abril de 2022
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) RAFAELA DE SOUZA CURCIO, aprovada no Processo Seletivo n° 003/2022, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo
de TÉCNICO EM EDUCAÇÃO, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços na EBM PROFESSOR DONATO ALÍPIO DE CAMPOS,
da Secretaria Municipal de Educação, no período de 04/04/2022 a 15/07/2022, em substituição ao servidor Jorge de Oliveira, matrícula nº
16283, que se encontra em licença para tratar de interesses particulares, no período de 21/02/2022 a 20/02/2023, conforme Portaria nº
232/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 04/04/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1527/2022

Publicação Nº 3841663

PORTARIA nº 1527 de 19 de abril de 2022
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) TANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA, aprovada no Processo Seletivo n° 019/2021, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de
PROFESSOR II – EDUCAÇÃO INFANTIL, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços no CEIMAR ZULMIRA DA SILVA DELANLHO, da Secretaria de Educação, no período de 29/03/2022 a 21/04/2022, em substituição a servidora Juliana Correa Feltz, que se encontra
afastada em virtude de licença para tratamento de saúde, no período de 22/03/2022 a 21/04/2022, conforme Processo nº 3864/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 29/03/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação
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Publicação Nº 3841664

PORTARIA nº 1528 de 19 de abril de 2022
Prorroga o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a) ALINE MEDEIROS VARGAS, aprovada no
Processo Seletivo n° 019/2021, para desempenhar as funções do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V (SERVENTE), com jornada
de 30 horas semanais, para prestar serviços no CEIM ALGODÃO DOCE, da Secretaria Municipal de Educação, no período de 01/04/2022
a 01/08/2022, em substituição a servidora Alexsandra Chaves Dorneles, matrícula nº 16220, que se encontra em licença maternidade, no
período de 03/02/2022 a 01/08/2022, conforme Portaria º 431/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/04/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1529/2022

Publicação Nº 3841665

PORTARIA nº 1529 de 19 de abril de 2022
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) TAINARA DE OLIVEIRA, aprovada no Processo Seletivo n° 003/2022, de acordo com a Lei nº 1528/2001,
para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de SEGUNDO
PROFESSOR, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços na EBM PROFESSORA RUTH FARIA DOS REIS, da Secretaria de
Educação, no período de 21/02/2022 a 23/12/2022, para acompanhar e atuar em conjunto com o professor titular, afim de atender aos
educandos com deficiência e transtorno, matriculados nas etapas e modalidades da educação básica de acordo com os arts. 1º e 2º da Lei
nº 3913, de 15 de fevereiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 21/02/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1530/2022

Publicação Nº 3841667

PORTARIA nº 1530 de 19 de abril de 2022
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) TATIANE KEMPF KLATTE DUTRA, aprovada no Processo Seletivo n° 019/2021, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo
de PROFESSOR II – ENSINO FUNDAMENTAL, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços na EBM PROFESSORA OLGA DE
ANDRADE BORGONOVO, da Secretaria de Educação, no período de 31/03/2022 a 15/07/2022, para cobrir cargo vago até que sobrevenha
a posse de um novo efetivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 31/03/2022.
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Biguaçu, 19 de abril de 2022.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1531/2022

Publicação Nº 3841668

PORTARIA nº 1531 de 19 de abril de 2022
Concede exoneração ao(a) Servidor(a), ocupante de cargo temporário, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro
de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder exoneração a(o) servidor(a) ANTONY DE SOUZA PEREIRA, ocupante do cargo temporário de PROFESSOR III – EDUCAÇÃO
FÍSICA, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 28/03/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 28/03/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1532/2022

Publicação Nº 3841669

PORTARIA nº 1532 de 19 de abril de 2022
Exonera o(a) Servidor(a), ocupante do cargo comissionado, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro
de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) GIOVANA BRAGAGNOLO SILVEIRA, detentor(a) do cargo de provimento em comissão de CHEFE DE SETOR
DE SAÚDE ANIMAL – nível CC5, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 18/04/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 18/04/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1533/2022

Publicação Nº 3841670

PORTARIA nº 1533 de 19 de abril de 2022
Nomeia servidor (a), para exercer o cargo em comissão, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro
de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, GIOVANA BRAGAGNOLO SILVEIRA, brasileiro (a) para exercer o cargo de ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO –
CC5, no Gabinete do Vice-Prefeito, a partir de 18/04/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 18/04/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração
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Publicação Nº 3841672

PORTARIA nº 1534 de 19 de abril de 2022
Exonera o(a) Servidor(a), ocupante do cargo comissionado, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro
de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) ANDRIÉLLY GUIMARÃES GUEDES, detentor(a) do cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE
GABINETE DO VICE-PREFEITO – CC5, no Gabinete do Vice-Prefeito, a partir de 18/04/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 18/04/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1535/2022

Publicação Nº 3841673

PORTARIA nº 1535 de 19 de abril de 2022
Nomeia servidor (a), para exercer o cargo em comissão, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro
de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, ANDRIÉLLY GUIMARÃES GUEDES, brasileiro (a) para exercer o cargo de CHEFE DE SETOR DE SAÚDE ANIMAL – nível CC5,
na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 18/04/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 18/04/2022.
Biguaçu, 19 de abril de 2022.
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração
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DL01/2022-FAMABI

Publicação Nº 3841067
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A091B45DBAEA258C30EA32A193E269CFBCDEF04E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01/2022-FAMABI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DIVULGAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO PARA
ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUAÇU - FAMABI.
EMPRESA CONTRATADA: DÉCIO BAIXO ALVES
VALOR: R$ 4.800,00 (quatro mil, oitocentos reais).
VIGÊNCIA: 31/12/2022, conforme Termo de Referência.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
18.001.18.541.0008.2073.3.3.90.00.00
JUSTIFICATIVA: Conforme Termo de Referência, o objetivo a contratação de empresa especializada em jornal
impresso de grande circulação com a finalidade em dar publicidade nos atos desta fundação, serão publicados
conforme a necessidade e demanda. justifica-se somente 02 (dois) orçamentos, pois não foram encontrados
jornais de impressão e que atendem o tamanho solicitado neste termo de referência. a referida contratação
justifica-se por ser fundamental para este tipo de divulgação e transparência. Optou-se por Dispensa de
Licitação, com base no art.24, II:
II- Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do
inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só
vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.5.98).
DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E PREÇO:
O contratado apresentou todas as certidões negativas no prazo de validade, bem como a Secretaria
requisitante, apresentaram 03 (três) orçamentos cujos documentos encontram-se acostados ao
Processo. O valor contratado encontra-se dentro do praticado no mercado, conforme os orçamentos
apresentados.
Biguaçu,18 de abril de 2022.
SALMIR DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
VINICIUS HAMILTON
DO
AMARAL:09340773985

Assinado de forma digital por
VINICIUS HAMILTON DO
AMARAL:09340773985
Dados: 2022.04.18 16:12:56 -03'00'

_________________________________________
Por delegação – Vinícius Hamilton do Amaral
Secretário de Administração
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Câmara Municipal
PORTARIA Nº 099/2022

Publicação Nº 3841584

PORTARIA Nº 099/2022
O Presidente da Câmara Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas que lhe são conferidas no
Art. 24, inciso III, alínea “a” do Regimento Interno, com fundamento na Resolução nº 04/2022,
RESOLVE
Art. 1º - Designa o servidor Fernando Dias Leal, ocupante de cargo de provimento em comissão de Secretário de Finanças, cadastrado sob a
matrícula 703/4, como responsável pela autorização, concessão, controle e prestação de contas das diárias e do ressarcimento de despesas
aos servidores públicos e agentes políticos, conforme as disposições da Resolução nº 04/2022 e anexos.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Biguaçu/SC, 19 de abril de 2022.
Vereador Lucas Rosa Vieira
Presidente

PORTARIA Nº 100/2022 - DELEGAÇÃO DIARIAS

Publicação Nº 3841689

PORTARIA Nº 100/2022
O Presidente da Câmara Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas que lhe são conferidas no
Art. 24, inciso III, alínea “a” do Regimento Interno, com fundamento na Resolução nº 04/2022,
RESOLVE
Art. 1º - Designa o servidor Fernando Dias Leal, ocupante de cargo de provimento em comissão de Secretário de Finanças, cadastrado sob a
matrícula 703/4, como responsável pela autorização, concessão, controle e prestação de contas das diárias e do ressarcimento de despesas
aos servidores públicos e agentes políticos, conforme as disposições da Resolução nº 04/2022 e anexos.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Biguaçu/SC, 19 de abril de 2022.
Vereador Lucas Rosa Vieira
Presidente
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Blumenau
Prefeitura
LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA EM FAVOR DE REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL Nº 10/2022

Publicação Nº 3839751

LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA – LAP nº 10/2022
VALIDADE: 48 MESES
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos art. 23, VI, art. 30 e art. 225, § 1º da Constituição
Federal de 1988, pelo art. 10 da Lei Federal nº 6.938 de 1981, pelo art. 6º da Resolução
CONAMA nº 237 de 1997, pelo art. 19 da Lei Complementar n° 747 de 2010, bem como
Decreto Municipal no 12.445 de 2019 e em conformidade com a Resolução CONSEMA no
006 de 2007, concede a presente Licença Ambiental Prévia à:
Identificação:
Empreendimento/Proprietário: REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE
CARGAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Endereço: RUA FREDERICO JENSEN, ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU/SC
Número: 411
Complemento:
CEP: 89066-300
Fone: (47) 493561-5500
CNPJ/CPF: 830.834.280-03
Localização do empreendimento:
Endereço: RUA FREDERICO JENSEN, ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU/SC
Número: 411
Complemento: GALPAO A
CEP: 89066300
Ramo e caracterização da atividade empresarial:
Código enquadramento (Resolução CONSEMA nº 99/2017): 42.32.20 - Instalações aéreas
de tancagem autônoma para consumo próprio de combustíveis líquidos e gasosos.
Informações:
As contidas no processo de licenciamento protocolado na Prefeitura Municipal de Blumenau
sob número 0037002-93.2022.1.24.0415-0000 (licenciamento ambiental), no parecer
técnico GLA nº. 022/2022 e na legislação ambiental em vigor e nas condições de validade
desta licença, bem como seus anexos que, embora não transcritos, são parte integrante da
mesma.
Histórico
de
licenças:
LAO nº. 337/2016/CODAM/FATMA, para o endereço: Rua Frederico Jensen, nº. 483, bloco
D,
Bairro
Itoupavazinha.
Responsáveis

Técnicos:

-sistema de tratamento dos efluentes sanitários (correção do memorial de cálculo dos dois
sistemas FS/FA e da caixa de gordura): Ludimila da Costa Lopes, engenheira civil e
engenheira de segurança do trabalho, CREA/SC n°. 081192-2-SC, ART nº. 8241622-4 de
04/2022.
-croqui dos controles ambientais: André Luiz Chiamulera, engenheiro sanitarista e ambiental,
CREA/SC
n°.
106385-2.
-croqui do SSAO da oficina: elaborado pela Consensu Soluções Agroambientais Eireli,
CREA/SC
nº.
065258-9.
Croqui
elaborado
em
11/2021.
-croqui da pista de abastecimento, tanque aéreo, lavação, canaletas e SSAO: elaborado
pela Consensu Soluções Agroambientais Eireli, CREA/SC nº. 065258-9. Croqui elaborado
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em
10/2021.
-regularização de edificação/modificativo de projeto comércio/indústria (processo
2018/2565): Thiago Muniz Raffaelli, engenheiro civil, CREA/SC n°. 099887-2, ART nº.
6563125-5/2018.
-elaboração do ECA/RAP: André Luiz Chiamulera, engenheiro sanitarista e ambiental,
CREA/SC
n°.
106385-2,
ART
nº.
7367474-3/2020.
-teste de estanqueidade da bacia de contenção do tanque aéreo pleno; memorial descritivo
e levantamento do sistema de abastecimento instalado: Henrique da Silva Brunkow,
CREA/SC
n°.
129380-6,
ART
nº.
7397540-0
de
06/2020.
-Plano de Ação Emergencial - PAE: Ludimila da Costa Lopes, engenheira civil e engenheira
de segurança do trabalho, engenheiro mecânico, CREA/SC n°. 081192-2-SC, ART nº.
8236918-7
de
04/2022.
-instalação do tanque, bomba de abastecimento e teste de estanqueidade: André Carlos
Colombelli, engenheiro mecânico, CREA/SC n°. 064352-6, ART nº. 2074885-0, de
24/06/2003.
-execução da bacia de contenção do tanque, dos berços em concreto para suporte do
tanque, da pista de abastecimento e instalação do SSAO e suas ligações correlatas :
Alexandre Barbeta de Souza, engenheiro civil, CREA/SC n°. 062892-0, ART nº. 2074884-1,
de
30/06/2003.

Condicionantes de Validade desta Licença Ambiental Prévia – LAP 10/2022:
Condicionante
Validade
Recursiva
1.Funcionamento de uma empresa que realiza o
48 meses (4 anos)
Não
transporte rodoviário de cargas (exceto produtos
perigosos e mudanças), abrangendo a área
intermunicipal, interestadual e internacional,
caracterizada urbanisticamente de acordo com o
Plano Diretor do Município como porte “M” e
ambientalmente (relativo ao tanque aéreo pleno)
como sendo de Porte “P” e Potencial Poluidor Geral
"M". Horário de funcionamento conforme registros no
processo de licenciamento.
2.Deverá monitorar a unidade de suprimento de
48 meses (4 anos)
Não
combustível (Diesel S10), na condição de tanque
aéreo pleno, com volume nominal de 30 m³, número
de série 66026602, dotado de bacia de contenção,
filtro eletrostático para diesel, bomba para
abastecimento dos veículos, bocal para
abastecimento do tanque, placas de sinalização e
simbologia de advertência e sistema de separação de
água e óleo pré fabricado com capacidade de vazão
máxima do afluente de 800L/h, realizando a
drenagem da água pluvial armazenada na bacia de
contenção e manutenção das canaletas de drenagem
da pista de abastecimento. Atentar-se aos preceitos
da Resolução CONAMA nº. 273/00, Instrução
Normativa IMA IN-48 e demais legislações
pertinentes.
3.Realizar a manutenção periódica, preventiva e
48 meses (4 anos)
Não
corretiva, de todos os materiais e equipamentos em
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operação para o abastecimento com Diesel S10
através de profissionais habilitados, conforme
recomendações do fabricante. Deverá ser observado
o tempo de vida útil dos equipamentos estimado
pelos fabricantes, e, em casos de eventual
substituição, sempre adquirir equipamentos
certificados pelo INMETRO. A instalação e/ou
montagem de equipamentos destinados para
armazenamento e distribuição de combustíveis deve
ser realizada por empresas detentoras de Certificado
de Conformidade do INMETRO.
4.Deverá proceder manutenção periódica e manter
em bom estado de conservação o piso e as canaletas
da área de abastecimento.
5.Separar, acondicionar e destinar adequadamente
os resíduos gerados pela atividade. Resíduos
contaminados devem ser destinados para aterro
industrial devidamente licenciado.
6.A coleta e a destinação final do óleo lubrificante
usado ou contaminado (OLUC) devem ser efetuadas
por empresas autorizadas pelo órgão regulador da
Indústria Nacional do Petróleo – ANP e licenciados
por órgão ambiental competente, conforme disposto
na Resolução CONAMA nº. 362/2005. Os
comprovantes (Manifesto de Transporte de Resíduos
e Rejeitos (MTR) e os Certificados de Destinação
Final (CDF)) deverão ser apresentados
semestralmente à SEMMAS.
7.Apresentar semestralmente, à SEMMAS, inventário
dos resíduos gerados pela atividade, acompanhado
dos comprovantes (Manifesto de Transporte de
Resíduos e Rejeitos (MTR) e os Certificados de
Destinação Final (CDF)).
8.Continuidade na captação das águas pluviais, que
são armazenadas em reservatório com capacidade
para 5.000 litros e utilizadas na lavação da frota de
veículos.
9.O poço semi artesiano encontra-se em desuso,
apesar de cadastrado na Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa
Catarina. Caso venha a fazer uso novamente da água
dele extraída, deverá comunicar à SEMMAS.
10.As matérias primas e os insumos químicos
utilizados/manipulados/estocados deverão ter seu
armazenamento e empilhamento de acordo com
recomendações do fabricante/fornecedor, serem
separados por classe de risco e incompatibilidade,
quando pertinente, abrigados de intempéries,
dispostos sobre piso pavimentado, sobre paletes
quando necessário, com disponibilização de
dispositivos para recuperação, para o caso de
vazamento acidental.
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48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não

180 dias

Sim

180 dias

Sim

48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não
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11.Os odores característicos, resultantes dos
processos envolvendo insumos químicos, deverão ser
controlados de modo a não serem perceptíveis nas
áreas externas aos limites da empresa.
12.A lavação dos veículos deve ser realizada apenas
dentro do box. Produtos ácidos ou alcalinos somente
poderão ser utilizados como auxiliares na lavação
caso instale tratamento físico-químico adequado para
o efluente gerado. Quaisquer alterações deverão ser
comunicadas, com antecedência, à SEMMAS.
13.Realizar monitoramento/manutenção periódica nos
três sistemas SAO, apresentando anualmente, à
SEMMAS, laudos de análise executados por
laboratórios acreditados pelo INMETRO,
acompanhados da cadeia de custódia. Os seguintes
parâmetros devem se fazer constar nos laudos de
análise de entrada de cada sistema: DBO, DQO, pH e
nos laudos de análise de saída de cada sistema: pH,
DBO5, DQO, óleos e graxas (minerais), fenóis,
sólidos sedimentáveis e surfactantes. Caso a análise
evidencie que o tratamento está ineficiente, deverá
tomar providências imediatas e relatar o fato à
SEMMAS, relatando as ações de correção adotadas.
Após as adequações, deverá efetuar nova análise e
encaminhar o laudo à SEMMAS, até que a situação
seja corrigida.
14.O tratamento e o monitoramento dos esgotos
sanitários devem cumprir as determinações das NBRs
7229/93 e 13969/97 da ABNT – Associação Brasileira
de Normas Técnicas e são de responsabilidade do
empreendedor. De acordo com o memorial de cálculo
e projeto apresentado, deverá realizar a
limpeza/manutenção dos dois sistemas de fossa e
filtro anualmente, sempre efetuadas por empresas
devidamente licenciadas, sendo que os comprovantes
de limpeza e de destinação dos dejetos deverão ser
apresentados anualmente, à SEMMAS.
15.Deverá realizar o monitoramento e a manutenção
da caixa de gordura instalada, sendo que os
comprovantes de limpeza e de destinação dos
dejetos deverão ser apresentados à SEMMAS,
anualmente.
16.Os níveis de ruídos deverão atender às diretrizes
das NBRs 10.151/19 e 10.152/17 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas. Caso seja constatada
a necessidade futura de obras para isolamento
acústico, estas deverão ser implantadas pelo
empreendedor.
17.Manter o projeto preventivo de incêndio, as placas
de sinalização e simbologia de advertência, o PAE e
o Atestado de Vistoria e Aprovação do Corpo de
Bombeiros sempre atualizados. Também deverá
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48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não

12 meses (1 ano)

Sim

12 meses (1 ano)

Sim

12 meses (1 ano)

Sim

48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não
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realizar periodicamente o treinamento dos
funcionários.
18.Manter profissional habilitado responsável pela
operação/manutenção/acompanhamento dos
controles ambientais.
19.Cabe salientar que a Resolução do CONAMA nº.
273/00, alterada pelas Resoluções 276/01 e 319/02,
em seu artigo oitavo estabelece:
“Em caso de acidentes ou vazamentos que
representem situações de perigo ao meio ambiente
ou a pessoas, bem como na ocorrência de passivos
ambientais, os proprietários, arrendatários ou
responsáveis pelo estabelecimento, pelos
equipamentos, pelos sistemas e os fornecedores de
combustível que abastecem ou abasteceram a
unidade, responderão solidariamente, pela adoção de
medidas para controle da situação emergencial, e
para o saneamento das áreas impactadas, de acordo
com as exigências formuladas pelo órgão ambiental
licenciador.
§ 1º A ocorrência de quaisquer acidentes ou
vazamentos deverá ser comunicada imediatamente
ao órgão ambiental competente após a constatação
e/ou conhecimento, isolada ou solidariamente, pelos
responsáveis pelo estabelecimento e pelos
equipamentos e sistemas.
§ 5º Responderão pela reparação dos danos oriundos
de acidentes ou vazamentos de combustíveis, os
proprietários, arrendatários ou responsáveis pelo
estabelecimento e/ou equipamentos e sistemas,
desde a época da ocorrência."
20.Apresentar anualmente, à SEMMAS, o Atestado
de Vistoria para Funcionamento, válido, expedido
pelo Corpo de Bombeiros.
21.Apresentar anualmente, à SEMMAS, o Certificado
de Regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal
do IBAMA.

Página 394

48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não

12 meses (1 ano)

Sim

12 meses (1 ano)

Sim

Condições Gerais
A presente licença não dispensa e nem substitui alvarás ou certidões de qualquer
natureza, estabelecidas na legislação federal, estadual ou municipal, exigidas pelo
Poder Público, os quais deverão ser requeridos junto aos órgãos competentes.
A análise dos aspectos urbanísticos inerentes à implantação deste empreendimento
é de responsabilidade da SEPLAN - Secretaria de Planejamento Urbano;
Mediante decisão motivada poderão ser modificadas as condicionantes, as medidas
de controle e as adequações, podendo ser suspensa ou cancelada a presente
licença ambiental caso ocorra:
•Violação ou inadequação de qualquer condicionante ambiental, exigência ou norma
legal;
•Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da
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presente licença;
•Superveniência de graves riscos ambientais e/ou à saúde pública;
•Operação inadequada dos sistemas de controles ambientais.
A renovação desta Licença Ambiental de Operação (LAO) deverá ser requerida com
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de
validade, porém, antes de protocolar o pedido de renovação, a legislação vigente
deverá ser consultada para verificação da modalidade ou necessidade de
licenciamento.

Documento digital gerado por:
RICARDO SIEVES
Blumenau, 19/04/2022
A autenticidade deste documento pode ser conferida no link:
http://processodigital.blumenau.sc.gov.br/i4iFlowPMB/verificarautenticidade.as
px informando o nº do processo 0095868-31.2021.1.24.0415-0000 e o código
verificador 410c5b
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LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO EM FAVOR DE REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS
S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Nº 7/2022

Publicação Nº 3839753

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO – LAI nº 7/2022
VALIDADE: 48 MESES
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos art. 23, VI, art. 30 e art. 225, § 1º da Constituição
Federal de 1988, pelo art. 10 da Lei Federal nº 6.938 de 1981, pelo art. 6º da Resolução
CONAMA nº 237 de 1997, pelo art. 19 da Lei Complementar n° 747 de 2010, bem como
Decreto Municipal no 12.445 de 2019 e em conformidade com a Resolução CONSEMA no
006 de 2007, concede a presente Licença Ambiental de Instalação à:
Identificação:
Empreendimento/Proprietário: REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE
CARGAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Endereço: RUA FREDERICO JENSEN, ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU/SC
Número: 411
Complemento:
CEP: 89066-300
Fone: (47) 493561-5500
CNPJ/CPF: 830.834.280-03
Localização do empreendimento:
Endereço: RUA FREDERICO JENSEN, ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU/SC
Número: 411
Complemento: GALPAO A
CEP: 89066300
Ramo e caracterização da atividade empresarial:
Código enquadramento (Resolução CONSEMA nº 99/2017): 42.32.20 - Instalações aéreas
de tancagem autônoma para consumo próprio de combustíveis líquidos e gasosos.
Informações:
As contidas no processo de licenciamento protocolado na Prefeitura Municipal de Blumenau
sob número 0037002-93.2022.1.24.0415-0000 (licenciamento ambiental), no parecer
técnico GLA nº. 022/2022 e na legislação ambiental em vigor e nas condições de validade
desta licença, bem como seus anexos que, embora não transcritos, são parte integrante da
mesma.
Histórico
de
licenças:
LAO nº. 337/2016/CODAM/FATMA, para o endereço: Rua Frederico Jensen, nº. 483, bloco
D,
Bairro
Itoupavazinha.
Responsáveis

Técnicos:

-sistema de tratamento dos efluentes sanitários (correção do memorial de cálculo dos dois
sistemas FS/FA e da caixa de gordura): Ludimila da Costa Lopes, engenheira civil e
engenheira de segurança do trabalho, CREA/SC n°. 081192-2-SC, ART nº. 8241622-4 de
04/2022.
-croqui dos controles ambientais: André Luiz Chiamulera, engenheiro sanitarista e ambiental,
CREA/SC
n°.
106385-2.
-croqui do SSAO da oficina: elaborado pela Consensu Soluções Agroambientais Eireli,
CREA/SC
nº.
065258-9.
Croqui
elaborado
em
11/2021.
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-croqui da pista de abastecimento, tanque aéreo, lavação, canaletas e SSAO: elaborado
pela Consensu Soluções Agroambientais Eireli, CREA/SC nº. 065258-9. Croqui elaborado
em
10/2021.
-regularização de edificação/modificativo de projeto comércio/indústria (processo
2018/2565): Thiago Muniz Raffaelli, engenheiro civil, CREA/SC n°. 099887-2, ART nº.
6563125-5/2018.
-elaboração do ECA/RAP: André Luiz Chiamulera, engenheiro sanitarista e ambiental,
CREA/SC
n°.
106385-2,
ART
nº.
7367474-3/2020.
-teste de estanqueidade da bacia de contenção do tanque aéreo pleno; memorial descritivo
e levantamento do sistema de abastecimento instalado: Henrique da Silva Brunkow,
CREA/SC
n°.
129380-6,
ART
nº.
7397540-0
de
06/2020.
-Plano de Ação Emergencial - PAE: Ludimila da Costa Lopes, engenheira civil e engenheira
de segurança do trabalho, engenheiro mecânico, CREA/SC n°. 081192-2-SC, ART nº.
8236918-7
de
04/2022.
-instalação do tanque, bomba de abastecimento e teste de estanqueidade: André Carlos
Colombelli, engenheiro mecânico, CREA/SC n°. 064352-6, ART nº. 2074885-0, de
24/06/2003.
-execução da bacia de contenção do tanque, dos berços em concreto para suporte do
tanque, da pista de abastecimento e instalação do SSAO e suas ligações correlatas :
Alexandre Barbeta de Souza, engenheiro civil, CREA/SC n°. 062892-0, ART nº. 2074884-1,
de
30/06/2003.

Condicionantes de Validade desta Licença Ambiental de Instalação – LAI 7/2022:
Condicionante
Validade
Recursiva
1.Funcionamento de uma empresa que realiza o
48 meses (4 anos)
Não
transporte rodoviário de cargas (exceto produtos
perigosos e mudanças), abrangendo a área
intermunicipal, interestadual e internacional,
caracterizada urbanisticamente de acordo com o
Plano Diretor do Município como porte “M” e
ambientalmente (relativo ao tanque aéreo pleno)
como sendo de Porte “P” e Potencial Poluidor Geral
"M". Horário de funcionamento conforme registros no
processo de licenciamento.
2.Deverá monitorar a unidade de suprimento de
48 meses (4 anos)
Não
combustível (Diesel S10), na condição de tanque
aéreo pleno, com volume nominal de 30 m³, número
de série 66026602, dotado de bacia de contenção,
filtro eletrostático para diesel, bomba para
abastecimento dos veículos, bocal para
abastecimento do tanque, placas de sinalização e
simbologia de advertência e sistema de separação de
água e óleo pré fabricado com capacidade de vazão
máxima do afluente de 800L/h, realizando a
drenagem da água pluvial armazenada na bacia de
contenção e manutenção das canaletas de drenagem
da pista de abastecimento. Atentar-se aos preceitos
da Resolução CONAMA nº. 273/00, Instrução
Normativa IMA IN-48 e demais legislações
pertinentes.
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3.Realizar a manutenção periódica, preventiva e
corretiva, de todos os materiais e equipamentos em
operação para o abastecimento com Diesel S10
através de profissionais habilitados, conforme
recomendações do fabricante. Deverá ser observado
o tempo de vida útil dos equipamentos estimado
pelos fabricantes, e, em casos de eventual
substituição, sempre adquirir equipamentos
certificados pelo INMETRO. A instalação e/ou
montagem de equipamentos destinados para
armazenamento e distribuição de combustíveis deve
ser realizada por empresas detentoras de Certificado
de Conformidade do INMETRO.
4.Deverá proceder manutenção periódica e manter
em bom estado de conservação o piso e as canaletas
da área de abastecimento.
5.Separar, acondicionar e destinar adequadamente
os resíduos gerados pela atividade. Resíduos
contaminados devem ser destinados para aterro
industrial devidamente licenciado.
6.A coleta e a destinação final do óleo lubrificante
usado ou contaminado (OLUC) devem ser efetuadas
por empresas autorizadas pelo órgão regulador da
Indústria Nacional do Petróleo – ANP e licenciados
por órgão ambiental competente, conforme disposto
na Resolução CONAMA nº. 362/2005. Os
comprovantes (Manifesto de Transporte de Resíduos
e Rejeitos (MTR) e os Certificados de Destinação
Final (CDF)) deverão ser apresentados
semestralmente à SEMMAS.
7.Apresentar semestralmente, à SEMMAS, inventário
dos resíduos gerados pela atividade, acompanhado
dos comprovantes (Manifesto de Transporte de
Resíduos e Rejeitos (MTR) e os Certificados de
Destinação Final (CDF)).
8.Continuidade na captação das águas pluviais, que
são armazenadas em reservatório com capacidade
para 5.000 litros e utilizadas na lavação da frota de
veículos.
9.O poço semi artesiano encontra-se em desuso,
apesar de cadastrado na Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa
Catarina. Caso venha a fazer uso novamente da água
dele extraída, deverá comunicar à SEMMAS.
10.As matérias primas e os insumos químicos
utilizados/manipulados/estocados deverão ter seu
armazenamento e empilhamento de acordo com
recomendações do fabricante/fornecedor, serem
separados por classe de risco e incompatibilidade,
quando pertinente, abrigados de intempéries,
dispostos sobre piso pavimentado, sobre paletes
quando necessário, com disponibilização de
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48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não

180 dias

Sim

180 dias

Sim

48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não
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dispositivos para recuperação, para o caso de
vazamento acidental.
11.Os odores característicos, resultantes dos
processos envolvendo insumos químicos, deverão ser
controlados de modo a não serem perceptíveis nas
áreas externas aos limites da empresa.
12.A lavação dos veículos deve ser realizada apenas
dentro do box. Produtos ácidos ou alcalinos somente
poderão ser utilizados como auxiliares na lavação
caso instale tratamento físico-químico adequado para
o efluente gerado. Quaisquer alterações deverão ser
comunicadas, com antecedência, à SEMMAS.
13.Realizar monitoramento/manutenção periódica nos
três sistemas SAO, apresentando anualmente, à
SEMMAS, laudos de análise executados por
laboratórios acreditados pelo INMETRO,
acompanhados da cadeia de custódia. Os seguintes
parâmetros devem se fazer constar nos laudos de
análise de entrada de cada sistema: DBO, DQO, pH e
nos laudos de análise de saída de cada sistema: pH,
DBO5, DQO, óleos e graxas (minerais), fenóis,
sólidos sedimentáveis e surfactantes. Caso a análise
evidencie que o tratamento está ineficiente, deverá
tomar providências imediatas e relatar o fato à
SEMMAS, relatando as ações de correção adotadas.
Após as adequações, deverá efetuar nova análise e
encaminhar o laudo à SEMMAS, até que a situação
seja corrigida.
14.O tratamento e o monitoramento dos esgotos
sanitários devem cumprir as determinações das NBRs
7229/93 e 13969/97 da ABNT – Associação Brasileira
de Normas Técnicas e são de responsabilidade do
empreendedor. De acordo com o memorial de cálculo
e projeto apresentado, deverá realizar a
limpeza/manutenção dos dois sistemas de fossa e
filtro anualmente, sempre efetuadas por empresas
devidamente licenciadas, sendo que os comprovantes
de limpeza e de destinação dos dejetos deverão ser
apresentados anualmente, à SEMMAS.
15.Deverá realizar o monitoramento e a manutenção
da caixa de gordura instalada, sendo que os
comprovantes de limpeza e de destinação dos
dejetos deverão ser apresentados à SEMMAS,
anualmente.
16.Os níveis de ruídos deverão atender às diretrizes
das NBRs 10.151/19 e 10.152/17 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas. Caso seja constatada
a necessidade futura de obras para isolamento
acústico, estas deverão ser implantadas pelo
empreendedor.
17.Manter o projeto preventivo de incêndio, as placas
de sinalização e simbologia de advertência, o PAE e
o Atestado de Vistoria e Aprovação do Corpo de

Página 399

48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não

12 meses (1 ano)

Sim

12 meses (1 ano)

Sim

12 meses (1 ano)

Sim

48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não
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Bombeiros sempre atualizados. Também deverá
realizar periodicamente o treinamento dos
funcionários.
18.Manter profissional habilitado responsável pela
operação/manutenção/acompanhamento dos
controles ambientais.
19.Cabe salientar que a Resolução do CONAMA nº.
273/00, alterada pelas Resoluções 276/01 e 319/02,
em seu artigo oitavo estabelece:
“Em caso de acidentes ou vazamentos que
representem situações de perigo ao meio ambiente
ou a pessoas, bem como na ocorrência de passivos
ambientais, os proprietários, arrendatários ou
responsáveis pelo estabelecimento, pelos
equipamentos, pelos sistemas e os fornecedores de
combustível que abastecem ou abasteceram a
unidade, responderão solidariamente, pela adoção de
medidas para controle da situação emergencial, e
para o saneamento das áreas impactadas, de acordo
com as exigências formuladas pelo órgão ambiental
licenciador.
§ 1º A ocorrência de quaisquer acidentes ou
vazamentos deverá ser comunicada imediatamente
ao órgão ambiental competente após a constatação
e/ou conhecimento, isolada ou solidariamente, pelos
responsáveis pelo estabelecimento e pelos
equipamentos e sistemas.
§ 5º Responderão pela reparação dos danos oriundos
de acidentes ou vazamentos de combustíveis, os
proprietários, arrendatários ou responsáveis pelo
estabelecimento e/ou equipamentos e sistemas,
desde a época da ocorrência."
20.Apresentar anualmente, à SEMMAS, o Atestado
de Vistoria para Funcionamento, válido, expedido
pelo Corpo de Bombeiros.
21.Apresentar anualmente, à SEMMAS, o Certificado
de Regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal
do IBAMA.
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48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não

12 meses (1 ano)

Sim

12 meses (1 ano)

Sim

Condições Gerais
A presente licença não dispensa e nem substitui alvarás ou certidões de qualquer
natureza, estabelecidas na legislação federal, estadual ou municipal, exigidas pelo
Poder Público, os quais deverão ser requeridos junto aos órgãos competentes.
A análise dos aspectos urbanísticos inerentes à implantação deste empreendimento
é de responsabilidade da SEPLAN - Secretaria de Planejamento Urbano;
Mediante decisão motivada poderão ser modificadas as condicionantes, as medidas
de controle e as adequações, podendo ser suspensa ou cancelada a presente
licença ambiental caso ocorra:
•Violação ou inadequação de qualquer condicionante ambiental, exigência ou norma
legal;
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•Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da
presente licença;
•Superveniência de graves riscos ambientais e/ou à saúde pública;
•Operação inadequada dos sistemas de controles ambientais.
A renovação desta Licença Ambiental de Operação (LAO) deverá ser requerida com
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de
validade, porém, antes de protocolar o pedido de renovação, a legislação vigente
deverá ser consultada para verificação da modalidade ou necessidade de
licenciamento.

Documento digital gerado por:
RICARDO SIEVES
Blumenau, 19/04/2022
A autenticidade deste documento pode ser conferida no link:
http://processodigital.blumenau.sc.gov.br/i4iFlowPMB/verificarautenticidade.as
px informando o nº do processo 0095868-31.2021.1.24.0415-0000 e o código
verificador b10bdf
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LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO EM FAVOR DE REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS
S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Nº 18/2022

Publicação Nº 3839755

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LAO nº 18/2022
VALIDADE: 48 MESES
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos art. 23, VI, art. 30 e art. 225, § 1º da Constituição
Federal de 1988, pelo art. 10 da Lei Federal nº 6.938 de 1981, pelo art. 6º da Resolução
CONAMA nº 237 de 1997, pelo art. 19 da Lei Complementar n° 747 de 2010, bem como
Decreto Municipal no 12.445 de 2019 e em conformidade com a Resolução CONSEMA no
006 de 2007, concede a presente Licença Ambiental de Operação à:
Identificação:
Empreendimento/Proprietário: REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE
CARGAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Endereço: RUA FREDERICO JENSEN, ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU/SC
Número: 411
Complemento:
CEP: 89066-300
Fone: (47) 493561-5500
CNPJ/CPF: 830.834.280-03
Localização do empreendimento:
Endereço: RUA FREDERICO JENSEN, ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU/SC
Número: 411
Complemento: GALPAO A
CEP: 89066300
Ramo e caracterização da atividade empresarial:
Código enquadramento (Resolução CONSEMA nº 99/2017): 42.32.20 - Instalações aéreas
de tancagem autônoma para consumo próprio de combustíveis líquidos e gasosos.
Informações:
As contidas no processo de licenciamento protocolado na Prefeitura Municipal de Blumenau
sob número 0037002-93.2022.1.24.0415-0000 (licenciamento ambiental), no parecer
técnico GLA nº. 022/2022 e na legislação ambiental em vigor e nas condições de validade
desta licença, bem como seus anexos que, embora não transcritos, são parte integrante da
mesma.
Histórico
de
licenças:
LAO nº. 337/2016/CODAM/FATMA, para o endereço: Rua Frederico Jensen, nº. 483, bloco
D,
Bairro
Itoupavazinha.
Responsáveis

Técnicos:

-sistema de tratamento dos efluentes sanitários (correção do memorial de cálculo dos dois
sistemas FS/FA e da caixa de gordura): Ludimila da Costa Lopes, engenheira civil e
engenheira de segurança do trabalho, CREA/SC n°. 081192-2-SC, ART nº. 8241622-4 de
04/2022.
-croqui dos controles ambientais: André Luiz Chiamulera, engenheiro sanitarista e ambiental,
CREA/SC
n°.
106385-2.
-croqui do SSAO da oficina: elaborado pela Consensu Soluções Agroambientais Eireli,
CREA/SC
nº.
065258-9.
Croqui
elaborado
em
11/2021.
-croqui da pista de abastecimento, tanque aéreo, lavação, canaletas e SSAO: elaborado
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pela Consensu Soluções Agroambientais Eireli, CREA/SC nº. 065258-9. Croqui elaborado
em
10/2021.
-regularização de edificação/modificativo de projeto comércio/indústria (processo
2018/2565): Thiago Muniz Raffaelli, engenheiro civil, CREA/SC n°. 099887-2, ART nº.
6563125-5/2018.
-elaboração do ECA/RAP: André Luiz Chiamulera, engenheiro sanitarista e ambiental,
CREA/SC
n°.
106385-2,
ART
nº.
7367474-3/2020.
-teste de estanqueidade da bacia de contenção do tanque aéreo pleno; memorial descritivo
e levantamento do sistema de abastecimento instalado: Henrique da Silva Brunkow,
CREA/SC
n°.
129380-6,
ART
nº.
7397540-0
de
06/2020.
-Plano de Ação Emergencial - PAE: Ludimila da Costa Lopes, engenheira civil e engenheira
de segurança do trabalho, engenheiro mecânico, CREA/SC n°. 081192-2-SC, ART nº.
8236918-7
de
04/2022.
-instalação do tanque, bomba de abastecimento e teste de estanqueidade: André Carlos
Colombelli, engenheiro mecânico, CREA/SC n°. 064352-6, ART nº. 2074885-0, de
24/06/2003.
-execução da bacia de contenção do tanque, dos berços em concreto para suporte do
tanque, da pista de abastecimento e instalação do SSAO e suas ligações correlatas :
Alexandre Barbeta de Souza, engenheiro civil, CREA/SC n°. 062892-0, ART nº. 2074884-1,
de
30/06/2003.

Condicionantes de Validade desta Licença Ambiental de Operação – LAO 18/2022:
Condicionante
Validade
Recursiva
1.Funcionamento de uma empresa que realiza o
48 meses (4 anos)
Não
transporte rodoviário de cargas (exceto produtos
perigosos e mudanças), abrangendo a área
intermunicipal, interestadual e internacional,
caracterizada urbanisticamente de acordo com o
Plano Diretor do Município como porte “M” e
ambientalmente (relativo ao tanque aéreo pleno)
como sendo de Porte “P” e Potencial Poluidor Geral
"M". Horário de funcionamento conforme registros no
processo de licenciamento.
2.Deverá monitorar a unidade de suprimento de
48 meses (4 anos)
Não
combustível (Diesel S10), na condição de tanque
aéreo pleno, com volume nominal de 30 m³, número
de série 66026602, dotado de bacia de contenção,
filtro eletrostático para diesel, bomba para
abastecimento dos veículos, bocal para
abastecimento do tanque, placas de sinalização e
simbologia de advertência e sistema de separação de
água e óleo pré fabricado com capacidade de vazão
máxima do afluente de 800L/h, realizando a
drenagem da água pluvial armazenada na bacia de
contenção e manutenção das canaletas de drenagem
da pista de abastecimento. Atentar-se aos preceitos
da Resolução CONAMA nº. 273/00, Instrução
Normativa IMA IN-48 e demais legislações
pertinentes.
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3.Realizar a manutenção periódica, preventiva e
corretiva, de todos os materiais e equipamentos em
operação para o abastecimento com Diesel S10
através de profissionais habilitados, conforme
recomendações do fabricante. Deverá ser observado
o tempo de vida útil dos equipamentos estimado
pelos fabricantes, e, em casos de eventual
substituição, sempre adquirir equipamentos
certificados pelo INMETRO. A instalação e/ou
montagem de equipamentos destinados para
armazenamento e distribuição de combustíveis deve
ser realizada por empresas detentoras de Certificado
de Conformidade do INMETRO.
4.Deverá proceder manutenção periódica e manter
em bom estado de conservação o piso e as canaletas
da área de abastecimento.
5.Separar, acondicionar e destinar adequadamente
os resíduos gerados pela atividade. Resíduos
contaminados devem ser destinados para aterro
industrial devidamente licenciado.
6.A coleta e a destinação final do óleo lubrificante
usado ou contaminado (OLUC) devem ser efetuadas
por empresas autorizadas pelo órgão regulador da
Indústria Nacional do Petróleo – ANP e licenciados
por órgão ambiental competente, conforme disposto
na Resolução CONAMA nº. 362/2005. Os
comprovantes (Manifesto de Transporte de Resíduos
e Rejeitos (MTR) e os Certificados de Destinação
Final (CDF)) deverão ser apresentados
semestralmente à SEMMAS.
7.Apresentar semestralmente, à SEMMAS, inventário
dos resíduos gerados pela atividade, acompanhado
dos comprovantes (Manifesto de Transporte de
Resíduos e Rejeitos (MTR) e os Certificados de
Destinação Final (CDF)).
8.Continuidade na captação das águas pluviais, que
são armazenadas em reservatório com capacidade
para 5.000 litros e utilizadas na lavação da frota de
veículos.
9.O poço semi artesiano encontra-se em desuso,
apesar de cadastrado na Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa
Catarina. Caso venha a fazer uso novamente da água
dele extraída, deverá comunicar à SEMMAS.
10.As matérias primas e os insumos químicos
utilizados/manipulados/estocados deverão ter seu
armazenamento e empilhamento de acordo com
recomendações do fabricante/fornecedor, serem
separados por classe de risco e incompatibilidade,
quando pertinente, abrigados de intempéries,
dispostos sobre piso pavimentado, sobre paletes
quando necessário, com disponibilização de
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48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não

180 dias

Sim

180 dias

Sim

48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não
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dispositivos para recuperação, para o caso de
vazamento acidental.
11.Os odores característicos, resultantes dos
processos envolvendo insumos químicos, deverão ser
controlados de modo a não serem perceptíveis nas
áreas externas aos limites da empresa.
12.A lavação dos veículos deve ser realizada apenas
dentro do box. Produtos ácidos ou alcalinos somente
poderão ser utilizados como auxiliares na lavação
caso instale tratamento físico-químico adequado para
o efluente gerado. Quaisquer alterações deverão ser
comunicadas, com antecedência, à SEMMAS.
13.Realizar monitoramento/manutenção periódica nos
três sistemas SAO, apresentando anualmente, à
SEMMAS, laudos de análise executados por
laboratórios acreditados pelo INMETRO,
acompanhados da cadeia de custódia. Os seguintes
parâmetros devem se fazer constar nos laudos de
análise de entrada de cada sistema: DBO, DQO, pH e
nos laudos de análise de saída de cada sistema: pH,
DBO5, DQO, óleos e graxas (minerais), fenóis,
sólidos sedimentáveis e surfactantes. Caso a análise
evidencie que o tratamento está ineficiente, deverá
tomar providências imediatas e relatar o fato à
SEMMAS, relatando as ações de correção adotadas.
Após as adequações, deverá efetuar nova análise e
encaminhar o laudo à SEMMAS, até que a situação
seja corrigida.
14.O tratamento e o monitoramento dos esgotos
sanitários devem cumprir as determinações das NBRs
7229/93 e 13969/97 da ABNT – Associação Brasileira
de Normas Técnicas e são de responsabilidade do
empreendedor. De acordo com o memorial de cálculo
e projeto apresentado, deverá realizar a
limpeza/manutenção dos dois sistemas de fossa e
filtro anualmente, sempre efetuadas por empresas
devidamente licenciadas, sendo que os comprovantes
de limpeza e de destinação dos dejetos deverão ser
apresentados anualmente, à SEMMAS.
15.Deverá realizar o monitoramento e a manutenção
da caixa de gordura instalada, sendo que os
comprovantes de limpeza e de destinação dos
dejetos deverão ser apresentados à SEMMAS,
anualmente.
16.Os níveis de ruídos deverão atender às diretrizes
das NBRs 10.151/19 e 10.152/17 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas. Caso seja constatada
a necessidade futura de obras para isolamento
acústico, estas deverão ser implantadas pelo
empreendedor.
17.Manter o projeto preventivo de incêndio, as placas
de sinalização e simbologia de advertência, o PAE e
o Atestado de Vistoria e Aprovação do Corpo de
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48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não

12 meses (1 ano)

Sim

12 meses (1 ano)

Sim

12 meses (1 ano)

Sim

48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não
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Bombeiros sempre atualizados. Também deverá
realizar periodicamente o treinamento dos
funcionários.
18.Manter profissional habilitado responsável pela
operação/manutenção/acompanhamento dos
controles ambientais.
19.Cabe salientar que a Resolução do CONAMA nº.
273/00, alterada pelas Resoluções 276/01 e 319/02,
em seu artigo oitavo estabelece:
“Em caso de acidentes ou vazamentos que
representem situações de perigo ao meio ambiente
ou a pessoas, bem como na ocorrência de passivos
ambientais, os proprietários, arrendatários ou
responsáveis pelo estabelecimento, pelos
equipamentos, pelos sistemas e os fornecedores de
combustível que abastecem ou abasteceram a
unidade, responderão solidariamente, pela adoção de
medidas para controle da situação emergencial, e
para o saneamento das áreas impactadas, de acordo
com as exigências formuladas pelo órgão ambiental
licenciador.
§ 1º A ocorrência de quaisquer acidentes ou
vazamentos deverá ser comunicada imediatamente
ao órgão ambiental competente após a constatação
e/ou conhecimento, isolada ou solidariamente, pelos
responsáveis pelo estabelecimento e pelos
equipamentos e sistemas.
§ 5º Responderão pela reparação dos danos oriundos
de acidentes ou vazamentos de combustíveis, os
proprietários, arrendatários ou responsáveis pelo
estabelecimento e/ou equipamentos e sistemas,
desde a época da ocorrência."
20.Apresentar anualmente, à SEMMAS, o Atestado
de Vistoria para Funcionamento, válido, expedido
pelo Corpo de Bombeiros.
21.Apresentar anualmente, à SEMMAS, o Certificado
de Regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal
do IBAMA.
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48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não

12 meses (1 ano)

Sim

12 meses (1 ano)

Sim

Condições Gerais
A presente licença não dispensa e nem substitui alvarás ou certidões de qualquer
natureza, estabelecidas na legislação federal, estadual ou municipal, exigidas pelo
Poder Público, os quais deverão ser requeridos junto aos órgãos competentes.
A análise dos aspectos urbanísticos inerentes à implantação deste empreendimento
é de responsabilidade da SEPLAN - Secretaria de Planejamento Urbano;
Mediante decisão motivada poderão ser modificadas as condicionantes, as medidas
de controle e as adequações, podendo ser suspensa ou cancelada a presente
licença ambiental caso ocorra:
•Violação ou inadequação de qualquer condicionante ambiental, exigência ou norma
legal;

Página 5 de 6

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 407

•Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da
presente licença;
•Superveniência de graves riscos ambientais e/ou à saúde pública;
•Operação inadequada dos sistemas de controles ambientais.
A renovação desta Licença Ambiental de Operação (LAO) deverá ser requerida com
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de
validade, porém, antes de protocolar o pedido de renovação, a legislação vigente
deverá ser consultada para verificação da modalidade ou necessidade de
licenciamento.

Documento digital gerado por:
RICARDO SIEVES
Blumenau, 19/04/2022
A autenticidade deste documento pode ser conferida no link:
http://processodigital.blumenau.sc.gov.br/i4iFlowPMB/verificarautenticidade.as
px informando o nº do processo 0095868-31.2021.1.24.0415-0000 e o código
verificador 258d17
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Publicação Nº 3840078

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – AuA nº 211/2022
VALIDADE: 48 MESES
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos art. 23, VI, art. 30 e art. 225, § 1º da Constituição
Federal de 1988, pelo art. 10 da Lei Federal nº 6.938 de 1981, pelo art. 6º da Resolução
CONAMA nº 237 de 1997, pelo art. 19 da Lei Complementar n° 747 de 2010, bem como
Decreto Municipal no 12.445 de 2019 e em conformidade com a Resolução CONSEMA no
006 de 2007, concede a presente Autorização Ambiental à:
Identificação:
Empreendimento/Proprietário: ROGERIO VEBER
Endereço: R GUILHERME POERNER 1811, PASSO MANSO, BLUMENAU/SC
Número: 1811
Complemento: GALPÃO
CEP: 89032-300
Fone: (47) (47) 3328-6784
CNPJ/CPF: 080.516.370-00
Localização do empreendimento:
Endereço: RUA GUILHERME POERNER, PASSO MANSO, BLUMENAU/SC
Número: 1811
Complemento: GALPÃO
CEP: 89032300
Ramo e caracterização da atividade empresarial:
Código enquadramento (Resolução CONSEMA nº 99/2017): 24.80.00 - Serviços industriais
de tinturaria, de estamparia (exceto por sublimação ou digital, desde que sem lavagem), de
lavanderia ou de outros processos de acabamentos.
Informações:
As contidas no Alvará de Localização – Inscrição Municipal nº82536 e no processo de
licenciamento protocolado na Prefeitura Municipal de Blumenau sob nº 004222794.2022.1.24.0415-0000 (autorização ambiental), parecer técnico GLA nº026/2022, na
legislação ambiental em vigor e nas condições de validade desta licença, bem como seus
anexos que, embora não transcritos, são parte integrante da mesma.
Esta licença é válida por 48 (quarenta e oito) meses, a contar da presente data.

Condicionantes de Validade desta Autorização Ambiental – AuA 211/2022:
Condicionante
Validade
Recursiva
1) Funcionamento de uma empresa de prestação de
48 meses (4 anos)
Não
serviços de estamparia de artigos têxteis,
caracterizada urbanisticamente de acordo com o
Plano Diretor do Município como indústria de porte
M1, com área construída de 661,91m²,
aproximadamente 23,14m² de área ao ar livre,
utilizados para sistema de armazenamento de
efluentes industriais e reservatório de águas pluviais,
sendo a área útil AU(3) de 685,05m² e horário de
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funcionamento conforme pareceres nos processos de
licenciamento.
2) Separar, acondicionar e destinar adequadamente
os resíduos sólidos gerados pela atividade, inclusive
recicláveis. Resíduos industriais e contaminados, por
exemplo, resíduos com tintas deverão ser destinados
para aterro industrial devidamente licenciado.
Apresentar anualmente inventário de resíduos
gerados pela atividade, acompanhado dos
comprovantes de transporte e destinação final dos
resíduos.
3) Os odores característicos, resultantes dos
processos envolvendo insumos químicos, deverão ser
controlados de modo a não serem perceptíveis nas
áreas externas aos limites da empresa.
4) As matérias-primas e insumos químicos
utilizados/manipulados/estocados deverão ter seus
armazenamentos e empilhamentos de acordo com
recomendações do fabricante/fornecedor, separados
por classe de risco, incompatibilidade, quando
pertinente, abrigada à intempérie, dispostos sobre
piso pavimentado, sobre pallets quando necessário,
com disponibilização de dispositivos de recuperação,
em caso de vazamentos acidentais.
5) Realizar a operação e manutenção contínua do
sistema de armazenamento de efluentes industriais,
composto por tanque de armazenamento de 20,0m³
instalado em uma bacia de contenção com sistema
de drenagem de águas pluviais, com volume de
34,777m3, conforme memorial descritivo e plantas
apresentadas. Deverá inspecionar as condições das
bombas utilizadas no sistema; verificar sinais de
rachaduras no tanque de armazenamento; verificar
sinais de vazamento em conexões e tubulações;
verificar sinais de rachaduras na bacia de contenção
do tanque de armazenamento; fazer a drenagem das
águas pluviais na bacia de contenção sempre que
houver necessidade; verificar o volume do efluente no
tanque de armazenamento, a fim de solicitar sua
remoção por empresa especializada. Os registros da
manutenção/monitoramento do sistema serão
apresentados anualmente junto ao inventário de
resíduos.
6) Realizar o transporte e destinar os efluentes
industriais para tratamento junto a empresas
devidamente licenciadas para tal finalidade. Os
comprovantes de coleta/transporte e de destinação
dos efluentes industriais deverão ser apresentados
juntamente com o inventário anual de resíduos.
7) Fica a empresa proibida de qualquer tipo de
lançamento de efluente líquido, exceto sanitário,
sendo que ao contrário, deverá a mesma apresentar
projetos específicos para tratamento.
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12 meses (1 ano)

Sim

48 meses (4 anos)

Não

48 meses (4 anos)

Não

12 meses (1 ano)

Sim

12 meses (1 ano)

Sim

48 meses (4 anos)

Não
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8) Realizar manutenção/monitoramento regularmente
no sistema de controle das emissões atmosféricas.
Apresentar anualmente registros da
manutenção/monitoramento do sistema.
9) Manter captação das águas pluviais armazenadas
em reservatório de 2.000L, utilizadas para finalidades
específicas, como lavação de pisos e equipamentos.
10) O tratamento e o monitoramento dos esgotos
sanitários devem cumprir as determinações das NBRs
7229/93 e 13969/97 da ABNT – Associação Brasileira
de Normas Técnicas e são de responsabilidade do
empreendedor. De acordo com o Relatório Técnico
apresentado, deverá realizar a limpeza/manutenção
do sistema a cada 2 anos, por empresas devidamente
licenciadas, sendo que os comprovantes de limpeza e
de destinação dos dejetos deverão ser apresentados
juntamente com o inventário anual de resíduos.
11) Os níveis de ruídos deverão atender as diretrizes
das NBRs 10.151/19 e 10.152/17 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas. Caso seja constatada
a necessidade futura de obras para isolamento
acústico, estas deverão ser implantadas pelo
empreendimento.
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12 meses (1 ano)

Sim

48 meses (4 anos)

Não

24 meses (2 anos)

Sim

48 meses (4 anos)

Não

Condições Gerais
A presente licença não dispensa e nem substitui alvarás ou certidões de qualquer
natureza, estabelecidas na legislação federal, estadual ou municipal, exigidas pelo
Poder Público, os quais deverão ser requeridos junto aos órgãos competentes;
A análise dos aspectos urbanísticos inerentes à implantação deste empreendimento
é de responsabilidade da SEPLAN - Secretaria de Planejamento Urbano;
A ocorrência de quaisquer acidentes ou vazamentos deve ser comunicada
imediatamente ao órgão ambiental municipal, pelos responsáveis pelo
estabelecimento e pelos equipamentos e sistemas, devendo ser adotadas as
medidas emergenciais requeridas pelo evento, no sentido de minimizar os riscos e
os impactos às pessoas e ao meio ambiente;
A ampliação do empreendimento/atividade licenciada que implique em alteração de
suas atividades necessita do competente licenciamento ambiental (Resolução
CONSEMA nº 98/2017, art. 11, parágrafos 1º ao 4°);
Qualquer alteração nas instalações e equipamentos das atividades licenciadas, que
não impliquem a alteração dos critérios estabelecidos no licenciamento ambiental,
deve ser informada ao órgão ambiental municipal para conhecimento e inserção no
processo de licenciamento ambiental original (Resolução CONSEMA nº 98/2017, art.
11, parágrafo 5º);
Caso ocorra violação ou inadequação de qualquer condicionante ambiental,
exigência ou norma legal; omissão ou falsa descrição de informações que
subsidiarem a expedição da presente licença, superveniência de graves riscos
ambientais e/ou saúde pública, operação inadequada dos sistemas de controles
ambientais; poderão ser solicitadas adequações, modificadas as condicionantes
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ambientais, as medidas de controle, ou ainda, suspensa ou cancelada a presente
licença ambiental;
A renovação desta Autorização Ambiental (AuA) deverá ser requerida com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da expiração de seu prazo de validade,
porém, antes de protocolar o pedido de renovação, a legislação vigente deverá ser
consultada para verificação da modalidade ou necessidade de licenciamento.

Documento digital gerado por:
MORENO BARROS ARRUDA
Blumenau, 19/04/2022
A autenticidade deste documento pode ser conferida no link:
http://processodigital.blumenau.sc.gov.br/i4iFlowPMB/verificarautenticidade.as
px informando o nº do processo 0042227-94.2022.1.24.0415-0000 e o código
verificador 963d41
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DECRETO Nº 13.755/2022

Publicação Nº 3841072

DECRETO N. 13.755, DE 07 DE ABRIL DE 2022.
REGULAMENTA A LEI N. 9.085, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021, QUE “INSTITUI O PROGRAMA PERMANENTE DE COMBATE À POBREZA
MENSTRUALEINCENTIVO À SAÚDE ÍNTIMA FEMININA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU”.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos II, V e VII, do artigo 59, e na
forma da alínea “a” do inciso I do artigo 75, todos da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990,
CONSIDERANDO a necessidade regulamentar as disposições da Lei n. 9.085, de 22 de outubro de 2021, com o objetivo de conferir concretude à política pública de prevenção e proteção da saúde feminina por ela instituída,
DECRETA:
Art. 1º Fica regulamentado, na forma deste Decreto, o Programa Permanente de Combate à Pobreza Menstrual e Incentivo à Saúde Íntima
Feminina no Município de Blumenau, instituído pela Lei n. 9.085, de 22 de outubro de 2021, para assegurar a oferta gratuita de absorventes
higiênicos femininos e outros cuidados básicos relativos à saúde menstrual.
Art. 2º O Programa Permanente de Combate à Pobreza Menstrual e Incentivo à Saúde Íntima Feminina tem como objetivos:
I – combater a precariedade menstrual, identificada como a falta de acesso a produtos de higiene e a outros itens necessários ao período
da menstruação feminina, ou a falta de recursos que possibilitem a sua aquisição;
II – a garantia de cuidados básicos de saúde e o desenvolvimento de meios para a inclusão das mulheres em ações e programas de proteção
à saúde menstrual.
Art. 3º O Programa Permanente de Combate à Pobreza Menstrual e Incentivo à Saúde Íntima Feminina será implementado pelas áreas da
assistência social, educação e saúde municipais, no âmbito de suas competências.
§ 1º O Poder Executivo Municipal assegurará a oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos a mulheres em situação de precariedade
menstrual nas hipóteses em que:
I – estiverem acolhidas nas unidades de acolhimento de assistência social sob gestão municipal;
II – se encontrarem em situação de rua, reconhecida através dos equipamentos e serviços de assistência social;
III – forem alunas ou usuárias das Redes Públicas Municipal de Ensino e Saúde.
§ 2º O Poder Executivo Municipal poderá realizar campanhas de captação de recursos e celebrar parcerias com organizações da sociedade
civil para a execução das atividades de que trata o § 1º deste artigo.
Art. 4º A execução do Programa Permanente de Combate à Pobreza Menstrual e Incentivo à Saúde Íntima Feminina fica condicionada à
disponibilidade orçamentária e financeira.
Art. 5º Assim que estabelecidos os critérios e procedimentos por ato do Ministério da Saúde, o Município de Blumenau adotará as providências necessárias para a respectiva adesão ao Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 07 de abril de 2022.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 13.771/2022

Publicação Nº 3841073

DECRETO Nº 13.771, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município,
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento
no art. 5º, IV, “c”, da Lei Municipal nº 9.132, de 14 de dezembro de 2021,
DECRETA:
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Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares por conta do superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 2.076.470,13
(dois milhões, setenta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e treze centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0903 – DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Atividade 09.03.12.361.0048.2036 – Transporte Escolar – Ensino Fundamental
Modalidade 3.3.90 (1121) Aplicações Diretas R$ 1.025.879,16
Fonte de Recursos 0362.00000
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
1102 – DIRETORIA DE PROJETOS DE INFRAESTRUT.URBANA
Atividade 11.02.15.451.0052.1010 – Execução de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação de Ruas
Modalidade 4.4.90 (1120) Aplicações Diretas R$ 1.050.590,97
Fonte de Recursos 0334.00000
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 18 de abril de 2022.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 13.772/2022

Publicação Nº 3841128

DECRETO Nº 13.772, DE 18 DE ABRIL 2022.
ALTERA O DECRETO Nº13.184, DE 30 DE ABRIL DE 2021, QUE "DECLARA A UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, DOS
IMÓVEIS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL CLAUS FELDMANN, NO DISTRITO VILA ITOUPAVA"
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, usando das atribuições que lhe confere o artigo 59, inciso XIII da Lei Orgânica do
Município e nos termos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1° O artigo 1º do Decreto nº13.184, de 30 de abril de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º [...]
I - o terreno pertencente a Márcio Jurk, situado nesta cidade, no Distrito de Vila Itoupava, às Ruas Dr. Pedro Zimmermann e Frankfurt, contendo a área de 13.574,87m², fazendo frente em 38,84m com o lado par da mencionada Rua Dr. Pedro Zimmermann e em 7,50m na curva
de concordância formada com a Rua Frankfurt; fundos em 84,40m com terras de Erica Trapp, Isa Trapp, Arnobert Reich, Imgard Reich, Ruth
Trapp, Norbert Trapp e Ingeburg Trapp; estremando pelo lado direito em nove linhas, sendo a primeira a partir da frente em 23,61m com o
lado par da Rua Frankfurt; a segunda estreitando o terreno em 23,52m e a terceira em direção aos fundos em 18,65m, ambas com terras
de Jean Gustavo Dumke e Jaqueline Jurk Dumke; a quarta estreitando o terreno em 1,84m, a quinta em direção aos fundos em 22,51m
e a sexta alargando o terreno em 3,27m, todas com terras de Harrison Friedrich Volles; a sétima em direção aos fundos em 24,05m com
terras de Harrison Friedrich Volles e Tatiane Beatriz Loth; a oitava alargando o terreno em 24,94m sendo em 21,94m com terras de Harrison
Friedrich Volles e Tatiane Beatriz Loth e em 3,00m com a testa da Rua Frankfurt e a nona em direção aos fundos em 103,80m com terras
de Eleutério Volles e Gertrud Volles e pelo lado esquerdo em quatro linhas, sendo a primeira a partir da frente em 63,00m com terras de
Baldur Buerger; a segunda alargando o terreno em 49,00m, dos quais em 41,05m com terras de Baldur Buerger e em 7,95m com terras de
Alísio Wagner; a terceira em direção aos fundos em 76,20m com terras de Clódio Garcia e Graciéti Teresinha Garcia e a quarta, na mesma
direção em 89,78m com terras de Raul Hansen Junior e Zófia Kosela Hansen, edificado com a casa de enxaimel a qual recebeu o nº16.398
da Rua Dr. Pedro Zimmermann e um rancho; gravado com Área de Preservação Permanente em faixa marginal ao longo do córrego inominado, totalizando a área de 892,01m², matriculado no 3º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Blumenau sob nº46.081 e inscrito
no cadastro técnico municipal sob n°1.5.18.0002.0006;
[...]"
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 18 de abril de 2022.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 414

DECRETO Nº 13.776/2022

Publicação Nº 3841151

DECRETO Nº 13.776, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município,
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento no art. 5º, V, da Lei Municipal nº 9.132, de 14 de dezembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar, no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor de R$ 405.000,00
(quatrocentos e cinco mil reais), na seguinte dotação orçamentária:
29 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2901 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atividade 29.01.08.244.0056.2397 – Ações Complementares à Proteção Social Básica
Modalidade 4.4.90 (97) Aplicações Diretas R$ 405.000,00
Fonte de Recursos 0635.00000
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo 1º deste Decreto correrá por conta da redução da seguinte dotação orçamentária:
29 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2901 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Atividade 29.01.08.244.0056.2397 – Ações Complementares à Proteção Social Básica
Modalidade 4.4.50 (96) Aplicações Diretas R$ 405.000,00
Fonte de Recursos 0635.00000
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de abril de 2022.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 13.777/2022

Publicação Nº 3841153

DECRETO Nº 13.777, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município,
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, I da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento
no art. 5º, IV, “c”, da Lei Municipal nº 9.132, de 14 de dezembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, por conta do superávit financeiro
do exercício anterior, no valor de
R$ 2.688,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais), na seguinte dotação orçamentária:
29– FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2901 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atividade 29.01.08.122.0029.2310 – Apoio Tec. Administr. Aos Serv. Gestão e Contr. Social do Suas
Modalidade 4.4.90 (98) Aplicações Diretas R$ 2.688,00
Fonte de Recursos 0689.00000
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de abril de 2022.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3841154

DECRETO Nº 13.778, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICIPIO.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município,
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento no art. 5º, V, da Lei Municipal nº 9.132, de 14 de dezembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 262.000,00(duzentos e sessenta e dois mil reais),
na seguinte dotação orçamentária:
17 – INTENDENCIA DISTRITAL DE VILA ITOUPAVA
1701 – ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE VILA ITOUPAVA
Atividade 17.01.15.451.0094.2410 – Manut. Das Ativ. De Manut. Do Bairro de Vila Itoupava
Modalidade 4.4.90 (752) Aplicações Diretas R$ 262.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo 1º deste Decreto correrá por conta da redução da seguinte dotação orçamentária:
17 – INTENDENCIA DISTRITAL DE VILA ITOUPAVA
1701 – ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE VILA ITOUPAVA
Atividade 17.01.15.451.0094.2410 – Manut. Das Ativ. De Manut. Do Bairro de Vila Itoupava
Modalidade 3.3.90 (751) Aplicações Diretas R$ 262.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de abril de 2022.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 26.419/2022

Publicação Nº 3841155

PORTARIA Nº 26.419, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL A.S.N.G.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições conferidas pelos artigos 75, II, “f”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29/03/1990, e 209 da Lei Complementar n. 660, de 28/11/07, e
Considerando as atas e os documentos acostados ao Memorando nº 097/2022 – Gabinete SEMED, de 06/04/2022, encaminhado pela Secretária Municipal de Educação, resolve:
DETERMINAR
I - a instauração de processo administrativo disciplinar a ser conduzido pela Terceira Comissão de Processo Administrativo de Sindicância e
Disciplinar, designada pelas Portarias nº 26.060, de 04/01/2022, 25.002 de 04/03/2021 nº 15.578, de 02/04/2012, para apurar a responsabilidade da servidora pública municipal A.S.N.G., matrícula nº 722291, contratada em caráter temporário para a função de Professor, lotada
na Secretaria Municipal de Educação, por infringir, em tese, os arts. 176, III (manter, nas relações de trabalho ou não, comportamento
condizente com a sua qualidade de servidor público e de cidadão), V(tratar com urbanidade os demais servidores e o público em geral);
177, XXVII (infligir maus tratos morais ou físicos, em serviço, a servidor ou a particular) e XXVIII (agredir fisicamente servidor ou particular,
salvo em legítima defesa) da Lei Complementar n. 660, de 28/11/07;
II - o AFASTAMENTO PREVENTIVO, da servidora pública A.S.N.G., matrícula nº72229-1, do exercício de suas funções, a contar desta data,
sem prejuízo da remuneração, nos termos do artigo 213, da Lei Complementar n.º 660/07, conforme justificativa efetuada pela Secretária
de Educação, nos termos do Memorando nº 097/2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 18 de abril de 2022.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 416

PORTARIA Nº 26.420/2022

Publicação Nº 3841162

PORTARIA Nº 26.420, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
DISPENSA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SUELI CELIA DE JESUS DA SILVA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA ESCOLAR
DO CEI "DANIEL BRESSANINI".
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “a” da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, com fundamento na Lei Complementar nº 849, de 05/04/2012, e de conformidade com o
Memorando Pessoal 022/2022, Processo Digital nº 0041810-43.2022.1.18.0340-0000, resolve:
DISPENSAR, a contar de 18 de abril de 2022, a servidora pública municipal SUELI CELIA DE JESUS DA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, do exercício da função de Secretária Escolar do CEI "DANIEL BRESSANINI" e da gratificação de
20%(vinte por cento), designada pela Portaria nº 17.538//2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 18 de abril de 2022.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 26.421/2022

Publicação Nº 3841163

PORTARIA Nº 26.421, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
DESIGNA MEMBROS PARA COMPOREM A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE GARANTIAS DE LOTEAMENTOS.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 75, II, “c”, da Lei Orgânica do
Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com os artigos 11 e 12 do Decreto nº 13.442, de 28 de setembro de
2021 e alterações posteriores, resolve:
DESIGNA os servidores públicos municipais abaixo, para comporem a Comissão Especial de Avaliação de Garantias de Loteamentos, com
as atribuições previstas no artigo 12 do Decreto nº 13.442, de 28 de setembro de 2021 e alterações posteriores, tendo o primeiro como
Presidente:
ANA PAULA LAPOLLI ISENSSE, servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento em comissão de
Diretor de Drenagem, na Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano - SEPLAN;
DIRK REITER, servidor público municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Engenheiro Civil, atualmente exercendo o cargo de
provimento em comissão de Diretor Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SEMOB;
AKON WALTER BAUMGARTEN, servidor público municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Engenheiro Civil, no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 18 de abril de 2022.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

ERRATA - EXTRATO - CONTRATO Nº. 048/2022

Publicação Nº 3841165

ERRATA - EXTRATO - CONTRATO Nº. 048/2022
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU E A EMPRESA EMPREITEIRA KJ LTDA EPP.
OBJETO: Reforma de muro de contenção no CEI Manoel da Luz Rampelotti, conforme especificações constantes no edital - ITEM 02 - SEMED.
PROCESSO: Concorrência nº 03-026/2021
PREÇO: R$ 91.279,98 (noventa e um mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos).
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do instrumento contratual
DATA DE ASSINATURA: 8 de março de 2022.
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EXTRATO - CONTRATO N° 062/2022

Publicação Nº 3841169

EXTRATO - CONTRATO N° 062/2022
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU E A EMPRESA ZETRASOFT LTDA.
OBJETO: Contratação, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, de empresa especializada na implantação, gestão e operacionalização
de solução completa responsável pelo controle eletrônico de margem consignável e cartões corporativos de crédito fornecendo módulo
informatizado para geração automática das reservas, averbações e manutenção de lançamentos para o sistema de folha de pagamento do
Município, compreendendo implantação, migração de dados, suporte, treinamento e manutenção, conforme especificações constantes no
processo – SEDEAD.
PROCESSO: Dispensa nº 08-20/2022
PREÇO: O presente contrato não possui dispêndio de valores por parte do Município de Blumenau (CONTRATANTE).
PRAZO: O presente contrato tem prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias, contados de 21/03/2022, ou até que se assine o contrato
de uma nova licitação
DATA DE ASSINATURA: 25 de Março de 2022.

EXTRATO - CONTRATO N° 065/2022

Publicação Nº 3841171

EXTRATO - CONTRATO N° 065/2022
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU E A EMPRESA LABB LABORATÓRIOS DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa/laboratório para a realização do serviço de coleta, transporte, análise de águas de rios e ribeirões visando
avaliar a qualidade das águas dos rios e ribeirões do município de Blumenau - SEMMAS.
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 137/2021
PREÇO: R$ 34.920,00 (trinta e quatro mil, novecentos e vinte reais)
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato
DATA DE ASSINATURA: 01 de abril de 2022.

EXTRATO - CONTRATO Nº. 076/2022

Publicação Nº 3841174

EXTRATO - CONTRATO Nº. 076/2022
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU E A EMPRESA RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
OBJETO: Serviço de nutrição e alimentação escolar, visando o preparo e a distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, que atendam aos padrões nutricionais e dispositivos legais vigentes, aos estudantes regularmente matriculados em
Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal de Blumenau, mediante fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos
necessário, fornecimento dos serviços de logística, supervisão e manutenção dos equipamentos utilizados, fornecimento de mão de obra
treinada para a preparação dos alimentos, distribuição, controle, limpeza e higienização de cozinha e despensa das Instituições de Ensino,
conforme especificações constantes no edital - SEMED.
PROCESSO: Concorrência nº 085/2021
PREÇO: R$ 35.883.377,00 (trinta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais)
PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir do dia 14 de abril de 2022
DATA DE ASSINATURA: 13 de abril de 2022.

EXTRATO - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2020

Publicação Nº 3841178

EXTRATO - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU E A EMPRESA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE MISERICORDIA DE VILA ITOUPAVA
OBJETO: Contratação de prestadores de serviços tipo Hospital geral com mais de 40 leitos para assistência à saúde em atendimento ambulatorial e hospitalar nos níveis de Média e Alta Complexidade em caráter de atendimento Eletivo e de Urgência e Emergência, com finalidade
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de promover o atendimento no sistema da linha de cuidado das redes de atenção, com diagnóstico, tratamentos clínicos e cirúrgicos, transplantes, medicamentos, órtese/prótese e materiais especiais, cumprindo assim com os termos de pactuações estratégicas existentes, com
códigos/descrições, instrumento de registro constantes na Tabela SIGTAP/SUS do Ministério da Saúde - SEMUS.
PROCESSO: Inexigibilidade nº 09-029/2020
PREÇO: Renova-se o valor total do contrato que se mantém em R$ 4.593.344,40 (quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos
e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)
PRAZO: Prorroga-se o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 29 de maio de 2022 até 28 de maio 2023
DATA DE ASSINATURA: 06 de abril de 2022.

EXTRATO - 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2020

Publicação Nº 3841180

EXTRATO - 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU E A EMPRESA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU/ HOSPITAL SANTO ANTÔNIO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TIPO HOSPITAL GERAL COM MAIS DE 40 LEITOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NOS NÍVEIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM CARÁTER DE ATENDIMENTO ELETIVO E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COM FINALIDADE DE PROMOVER O ATENDIMENTO NO SISTEMA DA LINHA DE CUIDADO DAS REDES
DE ATENÇÃO, COM DIAGNÓSTICO, TRATAMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS, TRANSPLANTES, MEDICAMENTOS, ÓRTESE/PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS, CUMPRINDO ASSIM COM OS TERMOS DE PACTUAÇÕES ESTRATÉGICAS EXISTENTES, COM CÓDIGOS/DESCRIÇÕES,
INSTRUMENTO DE REGISTRO CONSTANTES NA TABELA SIGTAP/SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
PROCESSO: Processo de Inexigibilidade nº 09-027/2020
PREÇO: Acrescenta a quantia de R$ 13.776.000,00 (treze milhões, setecentos e setenta e seis mil reais), sendo: I. R$ 11.480.000,00 necessário para equilibrar o saldo de contrato considera os valores de produção excedentes do período junho de 2020 a janeiro de 2022; II. R$
2.296.000,00 para o ajuste nos valores do pós-fixado, considerando os meses de fevereiro a maio, somando um aumento de R$ 574.000,00
mensais.
DATA DE ASSINATURA: 30 de março de 2022.

EXTRATO - 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2020

Publicação Nº 3841182

EXTRATO - 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU E A EMPRESA LOCAR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
OBJETO: Contratação de prestadores de serviços tipo Hospital geral com mais de 40 leitos para assistência à saúde em atendimento ambulatorial e hospitalar nos níveis de Média e Alta Complexidade em caráter de atendimento Eletivo e de Urgência e Emergência, com finalidade
de promover o atendimento no sistema da linha de cuidado das redes de atenção, com diagnóstico, tratamentos clínicos e cirúrgicos, transplantes, medicamentos, órtese/prótese e materiais especiais, cumprindo assim com os termos de pactuações estratégicas existentes, com
códigos/descrições, instrumento de registro constantes na Tabela SIGTAP/SUS do Ministério da Saúde - SEMUS.
PROCESSO: Inexigibilidade nº 09-027/2020
PREÇO: Renova-se o valor total do contrato para R$ 61.575.041,16 (sessenta e um milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quarenta e
um reais e dezesseis centavos).
PRAZO: Prorroga-se o prazo de vigência por mais 12 meses, ou seja, de 29 de maio de 2022 até 28 de maio 2023.
DATA DE ASSINATURA: 06 de abril de 2022.

EXTRATO - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 258/2021

Publicação Nº 3841183

EXTRATO - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 258/2021
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU E A SRA. LUCIANA MARIA REITER TROMBELLI.
OBJETO: Locação de terreno/imóvel vizinho a Vila Germânica, situado na cidade de Blumenau, no Bairro da Velha, Rua João Pessoa, n. 1120,
contendo a área de 1.453,50m², com a finalidade de complementação da Rota de Fuga do setores 1 e 4 do Parque Vila Germânica - SECTUR.
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PROCESSO: Dispensa nº 08-148/2021
PRAZO: Prorroga-se o prazo de vigência em mais 06 (seis) meses, ou seja, de 08 de março de 2022 até 07 de setembro de 2022, ou até
que se conclua o processo administrativo para aquisição do imóvel
PREÇO: Renova-se o valor pago pela utilização do imóvel de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensais, totalizando R$ 33.000,00
(trinta e três mil reais), sendo distribuído da seguinte forma: III. LUCIANA MARIA REITER TROMBELLI - 14% do valor - R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) mensais - totalizando R$ 4.620,00 (quatro mil, seiscentos e vinte reais);
DATA DE ASSINATURA: 22 de março de 2022.

CONCORRENCIA Nº. 27/2022

Publicação Nº 3841188

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
CONCORRENCIA Nº. 27/2022
OBJETO: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Ampliação da Escola nr. 01, situada na Rua Dr. Pedro Zimmermann, nr. 8107,
bairro Itoupava Central, Blumenau/SC, contemplado no Contrato de Repasse nr. 883109/2019, firmado entre o Município de Blumenau e
o Ministério da Cidadania e Caixa Econômica Federal, conforme edital e seus anexos – SEPLAN. ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 20 de
maio de 2022 às 09 horas. EDITAL COMPLETO, sem custas via e-mail: licitacoes@blumenau.sc.gov.br e/ou site oficial do Município http://
www.blumenau.sc.gov.br/transparencia. Base Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº 123/06 e alteração. Blumenau,
18/04/2022. ANDERSON ROSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Protocolo TCE SC nº 675D210DA0A3D66CA6390C96E6CAC7B2D1A5C185.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 07-2211/2022 - SAMAE

Publicação Nº 3841191

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 07-2211/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA MECÂNICA, ELÉTRICA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, LATOARIA E PINTURA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,
SERVIÇOS DE BORRACHARIA E OUTROS SERVIÇOS ESSENCIAIS A CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, TIPO MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES AO SAMAE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.
HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o julgamento de preços realizado e Adjudicado pelo Pregoeiro, homologo o objeto licitado tendo como critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL.
EMPRESA:
PR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 28.174.440/0001-84
Valor Total R$ 790.000,00
BASE LEGAL: De acordo com o referido Pregão Eletrônico, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Municipais nº 7.106/02 e, subsidiariamente Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Complementar 123/06 e suas alterações, CLT, em especial art. 551, Súmula 331 do TST, Código
Civil e demais legislações aplicáveis à matéria.
Blumenau, 19 de abril de 2022.
Michael R. Schneider
Diretor Presidente

DESPACHO DE DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 58/2201 - SAMAE

Publicação Nº 3841193

DESPACHO DE DECISÃO
Processo Administrativo n.º 58/2201
Com base no apurado nos autos do Processo Adm. 58/2201, em especial no Parecer Jurídico n° 033/2022/LC (Fls. 37 à42), o Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, com sede na Rua Bahia, 1530, em virtude da irregularidade acometida na Ata RP
2021/2206, oriundo do Processo de Pregão Presencial 06-2020/2258, decide aplicar à empresa GRUDA E FIXA COM. DE FERRAGENS EIRELI
– ME, CNPJ: 31.795.006/0001-26, as seguintes sanções:
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a) A aplicação de Multacompensatóriano valor de R$ 792,00(setecentos e noventa e dois reais)referente a 30% do valor das O.C n°
422/2021, pelo não cumprimento dos prazos estipulados, conforme Cláusula VIII, item 3 e 4, da ata RP 2208/2021;
b) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo período de 1(um) ano, com base na Cláusula VIII, item 1, inciso
III,da Ata RP 2206/2021 e Art. 7° da Lei 10.520/2002;
Motivado e fundamentado no Parecer Jurídico n° 033/2022/LC, conforme Art. 20, Paragrafo Único, da Portaria n° 7996/21-SAMAE, este é
o Despacho de Decisão.
Blumenau-SC, 04 de abril de 2022.
Henrique Carlini
Diretora Adm. e Fin. SAMAE

PORTARIA Nº 8536/2022 - SAMAE

Publicação Nº 3841196

PORTARIA Nº 8536/22
PRORROGA CESSÃO DE SERVIDORA.
MICHAEL SCHNEIDER, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, no uso de suas atribuições que
lhe confere o Artigo 3° da Seção I, do Capítulo III, da Lei Complementar N° 509 de 17 de março de 2005, nomeado pela Portaria Nº 25.729,
de 31 de agosto de 2021, RESOLVE:
PRORROGAR CESSÃO
Com base no Artigo 22, Inciso VIII, § 5º e observado o parágrafo 6º, da Lei Complementar Nº 660/2007, de 28 de novembro de 2007, da
servidora:
CLEANIR CRISTIANE VILANOVA, servidora pública autárquica municipal, cadastro nº 1954-2, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Agente de Logística, do Quadro Permanente de Pessoal da Autarquia, desde 24 de outubro de 2013, lotada na Diretoria AdministrativoFinanceira, ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, 088º Zona Eleitoral- Blumenau, pelo prazo de 01 (um) ano, a contar de 22 de
julho de 2022, de acordo com o Processo Administrativo nº 312/1906.
Samae, 18 de abril de 2022.
MICHAEL SCHNEIDER
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8537/2022 - SAMAE

Publicação Nº 3841198

PORTARIA Nº 8537/22
PRORROGA CESSÃO DE SERVIDOR.
MICHAEL SCHNEIDER, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, no uso de suas atribuições que
lhe confere o Artigo 3° da Seção I, do Capítulo III, da Lei Complementar N° 509 de 17 de março de 2005, nomeado pela Portaria Nº 25.729,
de 31 de agosto de 2021, RESOLVE:
PRORROGAR CESSÃO
Com base no Artigo 22, Inciso VIII, § 5º e observado o parágrafo 6º, da Lei Complementar Nº 660/2007, de 28 de novembro de 2007, do
servidor:
ADAIR TELLES DA SILVA, servidor público autárquico municipal, cadastro nº 2018-4, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista,
do Quadro Permanente de Pessoal da Autarquia, desde 10 de março de 2015, lotado na Diretoria Administrativo- Financeira, a Secretaria
Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau, pelo prazo de um (01) ano, a contar de 16 de abril de 2022, de acordo com o Processo
Administrativo nº 225/2004.
Samae, 18 de abril de 2022
MICHAEL SCHNEIDER
Diretor Presidente
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PORTARIA Nº 8538/2022 - SAMAE

Publicação Nº 3841201

PORTARIA N° 8538/22
CONCEDE A CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS AUTÁRQUICOS MUNICIPAIS.
MICHAEL SCHNEIDER, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, no uso de suas atribuições que
lhe confere o Artigo 3° da Seção I, do Capítulo III, da Lei Complementar N° 509 de 17 de março de 2005, nomeado pela Portaria Nº 25.729,
de 31 de agosto de 2021, RESOLVE:
CONCEDER
Licença Prêmio em Pecúnia, conforme art. 146 e art. 151, parágrafos 2º e 3º, da Lei Complementar nº. 660, de 28 de novembro de 2007,
regulamentado pelo Decreto nº. 8.613, de 1º de fevereiro de 2008, em seus artigos 5º e 6º, aos servidores:
GILSON JOSE VOLTOLINI, cadastro nº. 1395-1, servidor público autárquico municipal desde 01/04/1997, ocupante do cargo de provimento
efetivo de Agente de Saneamento, lotado na Diretoria de Operações, conforme Processo Administrativo nº 232/2204;
LUIZ EDUARDO PEREIRA, cadastro nº. 1731-0, servidor público autárquico municipal desde 19/11/2008, ocupante do cargo de provimento
efetivo de Agente Administrativo, lotado na Diretoria Administrativo- Financeira, conforme Processo Administrativo nº 235/2204;
LAIRTON ALVES, cadastro nº. 953-9, servidor público autárquico municipal desde 15/05/1989, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Auxiliar de Carro Pipa, lotado na Diretoria de Operações, conforme Processo Administrativo nº 169/2203.
Samae, 18 de abril de 2022.
MICHAEL SCHNEIDER
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8539/2022 - SAMAE

Publicação Nº 3841204

PORTARIA Nº 8539/22
CONCEDE ABONO DE PERMANÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS AUTÁRQUICOS MUNICIPAIS.
MICHAEL SCHNEIDER, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, no uso de suas atribuições que
lhe confere o Artigo 3° da Seção I, do Capítulo III, da Lei Complementar N° 509 de 17 de março de 2005, nomeado pela Portaria Nº 25.729,
de 31 de agosto de 2021:
CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA
Com base na Lei Complementar nº 308 de 22 de dezembro de 2000 em seu Artigo 4, inciso III, aos Servidores:
TANIA SEDREZ, cadastro nº 756-0, servidora pública autárquica municipal desde 23/01/1987, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Agente Administrativo, lotada na Diretoria Administrativo- Financeira, conforme Processo ISSBLU nº 15511/2/2022 e PA 229/2204;
MILTON SANTOS DE SOUZA, cadastro nº 1065-0, servidor público autárquico municipal desde 19/11/1991, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de ETA/ETE, lotado na Diretoria de Operações, conforme Processo ISSBLU nº 15430/1/2022 e PA 230/2204.
Samae, 19 de abril de 2022.
MICHAEL SCHNEIDER
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8540/2022 - SAMAE

Publicação Nº 3841206

PORTARIA Nº 8540/22
CONCEDE PROMOÇÃO VERTICAL AO SERVIDOR PÚBLICO AUTÁRQUICO MUNICIPAL.
MICHAEL SCHNEIDER, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, no uso de suas atribuições que
lhe confere o Artigo 3° da Seção I, do Capítulo III, da Lei Complementar N° 509 de 17 de março de 2005, nomeado pela Portaria Nº 25.729,
de 31 de agosto de 2021, RESOLVE:
CONCEDER
Promoção Vertical com base no Artigo 27, da Lei Complementar nº 661 de 28 de novembro de 2007, ao servidor:
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JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS JUNIOR, cadastro 2117-2, servidor público autárquico municipal desde 26/02/2019, ocupante do
cargo em provimento efetivo de Engenheiro Civil, pelo Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública, concluído em fevereiro de
2022, promovido pela Faculdade FOCUS, para a Faixa de Vencimento II, Padrão F, percentual de 6,00%, conforme Processo Administrativo
nº 473/2108, a partir de abril de 2022.
Samae, 19 de abril de 2022.
MICHAEL SCHNEIDER
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8541/2022 - SAMAE

Publicação Nº 3841207

PORTARIA Nº 8541/22
NOMEIA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 PARA OCUPAR CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.
MICHAEL SCHNEIDER, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, no uso de suas atribuições que
lhe confere o Artigo 3° da Seção I, do Capítulo III, da Lei Complementar N° 509 de 17 de março de 2005, nomeado pela Portaria Nº 25.729,
de 31 de agosto de 2021, RESOLVE:
NOMEAR
De acordo com o Artigo 9, inciso I da Lei Complementar Nº 660, de 28 de novembro de 2007, os candidatos aprovados no Concurso Público
Nº 001/2018:
GUSTAVO HENRIQUE SARTOR, para ocupar cargo de provimento efetivo de Operador de ETA/ETE, do Quadro Permanente de Pessoal do
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, da Categoria 03, do Grupo Ocupacional- GF, jornada de 40 horas semanais, Faixa de Vencimento I, Padrão de Vencimento A, Processo Nº 240/2204;
JEFERSON PEREIRA LIMA, para ocupar cargo de provimento efetivo de Agente de Obras, do Quadro Permanente de Pessoal do Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto, da Categoria 03, do Grupo Ocupacional- GO, jornada de 40 horas semanais, Faixa de Vencimento I,
Padrão de Vencimento A, Processo Nº 241/2204;
CLAUDIA PORCELIS VARGAS, para ocupar cargo de provimento efetivo de Técnico em Saneamento, do Quadro Permanente de Pessoal do
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, da Categoria 06, do Grupo Ocupacional- GT, jornada de 40 horas semanais, Faixa de Vencimento I, Padrão de Vencimento A, Processo Nº 238/2204;
PAULO VITOR PINSEGHER, para ocupar cargo de provimento efetivo de Operador de ETA/ETE, do Quadro Permanente de Pessoal do Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto, da Categoria 03, do Grupo Ocupacional- GF, jornada de 40 horas semanais, Faixa de Vencimento I,
Padrão de Vencimento A, Processo Nº 239/2204;
CRISLAINE LECTICIA DADA, para ocupar cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, do Quadro Permanente de Pessoal do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, da Categoria 05, do Grupo Ocupacional- GF, jornada de 40 horas semanais, Faixa de Vencimento
I, Padrão de Vencimento A, Processo Nº 237/2204.
Samae, 19 de abril de 2022.
MICHAEL SCHNEIDER
Diretor Presidente

PORTARIA SEMUS Nº 881/2022

Publicação Nº 3841212

PORTARIA SEMUS Nº 881, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
DESIGNA A SERVIDORA FERNANDA PRIM, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25/2022 ORIGINÁRIO
DO EDITAL Nº 18/2022, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE REVISTA FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E A EMPRESA LC FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP – CNPJ 08.698.612/0001-01.
MARCELO BARASUOL LANZARIN, Secretário e Gestor do Fundo Municipal de Promoção da Saúde do Município de Blumenau, no uso das
atribuições, e com fundamento no art. 58, III c/c art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como do art. 7º do Decreto
Municipal nº 12.465, de 28 de novembro de 2019,resolve:
DESIGNAR a servidora pública municipal Fernanda Prim, cargo agente administrativo, matrícula nº19935-4, para acompanhar e fiscalizar
a execução da ata de registro de preço nº 25/2022, firmado entre a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde e a empresa LC farma
comércio de produtos farmacêuticos LTDA EPP – CNPJ 08.698.612/0001-0, que tem por objeto a compra de medicamentos através de
revista - FMS/SEMUS.
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BLUMENAU (SC), em 11 de abril de 2022.
MARCELO BARASUOL LANZARIN
Secretário Municipal de Promoção da Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Ciência do Fiscal: ______________
Nome: ___________________________
Data da Ciência: __/__/__________

PORTARIA Nº 8896/2022 - ISSBLU

Publicação Nº 3841216

PORTARIA N.º 8896/2022
ALTERA A PORTARIA N.º 5200/2016 QUANTO AO VALOR DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DENISE WILLRICH SCHMIDT.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU - Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria nº 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000,
CONSIDERANDO a Decisão, prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho, e Registros Públicos da Comarca
de Blumenau, no auto do Cumprimento de Sentença n.º 5021958-55.2021.8.24.0008/SC, resolve
ALTERAR,
a Portaria N.º 5200/2016, de 09 de março de 2016, quanto aos proventos da aposentadoria da servidora pública municipal DENISE WILLRICH SCHMIDT, alterando o valor para R$ 8.552,61 (Oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), a contar de
01 de fevereiro de 2022.
Blumenau, 08 de março de 2022.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8897/2022 - ISSBLU

Publicação Nº 3841219

PORTARIA N.º 8897/2022
ALTERA A PORTARIA N.º 8896/2022 QUANTO AO VALOR DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DENISE WILLRICH SCHMIDT.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU - Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria nº 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000,
CONSIDERANDO a Decisão, prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho, e Registros Públicos da Comarca
de Blumenau, no auto do Cumprimento de Sentença n.º 5021949-93.2021.8.24.0008/SC, resolve
ALTERAR,
a Portaria N.º 8896/2022, de 08 de março de 2022, quanto aos proventos da aposentadoria da servidora pública municipal DENISE WILLRICH SCHMIDT, alterando o valor para R$ 9.065,76 (Nove mil, sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), a contar de 01 de fevereiro
de 2022.
Blumenau, 08 de março de 2022.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8901/2022 - ISSBLU

Publicação Nº 3841221

PORTARIA N.º 8901/2022
CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LURDÉTE ADÉLIA BATISTA DO
ROSÁRIO.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 424

CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU- Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria n.º 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000, resolve
CONCEDER APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
de acordo com o artigo 73-B, seus incisos, da Lei Complementar nº 308, de 22 de dezembro de 2000, artigos 18, 19, e 20, da Lei Complementar nº 744, de 19 de março de 2010, e artigo 3º, seus incisos, da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, à
LURDÉTE ADÉLIA BATISTA DO ROSÁRIO, servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, lotada na FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau, sob o Regime Jurídico Estatutário, com proventos integrais e mensais
de R$ 8.081,74 (Oito mil, oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), com revisão pela paridade, a partir de 21 de março de 2022,
conforme Processo n.º 15602/3/2022.
Blumenau, 09 de março de 2022.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8910/2022 - ISSBLU

Publicação Nº 3841222

PORTARIA N.º 8910/2022
CONTA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ELIANE MARIA MEDIANEIRA DE GARCIA VENTURINI.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU-Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado pela
Portaria nº 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308, de
22 de dezembro de 2000, resolve
MANDAR CONTAR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
de acordo com o artigo 4.º, § 6.º, da Lei Complementar nº 308, de 22 de dezembro de 2000,
a favor de ELIANE MARIA MEDIANEIRA DE GARCIA VENTURINI, servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Assistente Social, sob o Regime Jurídico Estatutário, para efeito de aposentadoria, conforme Certidão Nº 31578, expedida pelo INDAPREV
Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos de Indaial, totalizando 706 (setecentos e seis) dias, correspondente a 01
(um) ano, 11 (onze) meses, e 11 (onze) dias, conforme Processo nº 15369/12/2021.
Blumenau, 10 de março de 2022.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8913/2022 - ISSBLU

Publicação Nº 3841225

PORTARIA N.º 8913/2022
CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL IZOLDES TEREZINHA REGALIN.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU - Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria n.º 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000, resolve
CONCEDER APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
de acordo com o artigo 73-B, seus incisos, da Lei Complementar n.º 308, de 22 de dezembro de 2000, artigos 2°, inciso I, anexo I-E, e
54, da Lei Complementar n° 661, de 28 de novembro de 2007, e artigo 3.º, seus incisos, da Emenda Constitucional n° 47, de 5 de julho de
2005, à
IZOLDES TEREZINHA REGALIN, servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, sob o Regime Jurídico Estatutário, com proventos integrais e mensais de R$ 12.316,63 (Doze mil
trezentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos), com reajuste pela paridade, a partir de 16 de março de 2022, conforme Processo
n.º 15334/12/2021.
Blumenau, 14 de março de 2022.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente
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Publicação Nº 3841229

PORTARIA N.º 8915/2022
CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SAMARA MILENE TSCHOEKE.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU- Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria n.º 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000, resolve
CONCEDER APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
de acordo com o artigo 73-B, seus incisos, da Lei Complementar nº 308, de 22 de dezembro de 2000, artigos 18, 19, e 20, da Lei Complementar nº 744, de 19 de março de 2010, e artigo 3º, seus incisos, da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, à
SAMARA MILENE TSCHOEKE, servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, lotada na FURB
- Fundação Universidade Regional de Blumenau, sob o Regime Jurídico Estatutário, com proventos integrais e mensais de R$ 12.477,62
(Doze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), com revisão pela paridade, a partir de 21 de março de 2022,
conforme Processo n.º 15476/2/2022.
Blumenau, 14 de março de 2022.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8916/2022 - ISSBLU

Publicação Nº 3841232

PORTARIA N.º 8916/2022
CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DAGOBERTO STEIN DE QUADROS.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU - Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria n.º 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000, resolve
CONCEDER APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
de acordo com o artigo 73-B, seus incisos, da Lei Complementar n.º 308, de 22 de dezembro de 2000, artigo 37, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 745, de 19 de março de 2010, e artigo 3.º, seus incisos, da Emenda Constitucional n° 47, de 5 de julho de 2005, a
DAGOBERTO STEIN DE QUADROS, servidor público municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Universitário, lotado na FURB-Fundação Universidade Regional de Blumenau, sob o Regime Jurídico Estatutário, com proventos integrais e mensais de R$
16.935,45 (Dezesseis mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), com revisão pela paridade, a partir de 14 de março
de 2022, conforme Processo n.º 15578/2/2022.
Blumenau, 14 de março de 2022.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8926/2022 - ISSBLU

Publicação Nº 3841234

PORTARIA N.º 8926/2022
CONCEDE APOSENTADORIA POR DE PROFESSOR À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL RENILDA BREY VIEIRA.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU-Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado pela
Portaria nº 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308, de
22 de dezembro de 2000,
CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registro Público da Comarca de Blumenau, nos Autos do Procedimento do Juizado da Fazenda Pública Nº 5001184-67.2022.8.24.0008/SC, que defere o pedido de
tutela antecipada, e determina que o período que a beneficiária exerceu suas atividades no cargo de Atendente de Creche/Educador seja
considerado para fins de concessão de aposentadoria especial de Professor, resolve
CONCEDER APOSENTADORIA DE PROFESSOR,
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de acordo com o artigo 72-A, seus incisos, da Lei Complementar nº 308, de 22 de dezembro de 2000, artigos 99, e 111, anexos II, e V, da
Lei Complementar n° 662, de 28 de novembro de 2007, e artigo 6°, seus incisos, da Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de
2003, à
RENILDA BREY VIEIRA, servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal
de Educação, sob o Regime Jurídico Estatutário, com proventos integrais e mensais de R$ 5.383,82 (Cinco mil, trezentos e oitenta e três
reais e oitenta e dois centavos), com revisão pela paridade, a partir de 20 de março de 2022, conforme Processo n.º 13566/3/2020.
Blumenau, 16 de março de 2022.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8954/2022 - ISSBLU

Publicação Nº 3841238

PORTARIA N.º 8954/2022
CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL AILTON CARDOSO.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU- Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria n.º 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000, resolve
CONCEDER APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
de acordo com o artigo 73-B, seus incisos, da Lei Complementar nº 308, de 22 de dezembro de 2000, artigos 18, 19, e 20, da Lei Complementar nº 744, de 19 de março de 2010, artigo 25, § 2º, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, e artigo 3º, seus
incisos, da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, a
AILTON CARDOSO, servidor público municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Químico, lotado na FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau, sob o Regime Jurídico Estatutário, com proventos integrais e mensais de R$ 15.009,90 (Quinze mil, nove reais
e noventa centavos), com revisão pela paridade, a partir de 01 de abril de 2022, conforme Processo n.º 14677/5/2021.
Blumenau, 24 de março de 2022.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 076/2022 - FURB

Publicação Nº 3841245

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
Pregão Presencial nº. 076/2022
Nº do registro do envio TCE: 969383D03C7317466797CE3B7A19E9DB042218F7
Objeto: Aquisição de equipamentos e ferramentas elétricas para a FURB
Local, data e horário para entrega e abertura dos envelopes: Fundação Universidade Regional de Blumenau, Rua Antônio da Veiga, nº. 140,
Sala K-205, dia 09 de maio de 2022, às 09 horas e 30 minutos.
Edital completo à disposição dos interessados no website www.furb.br, através de acesso ao Portal de Licitações ou no horário comercial,
em dias úteis, no endereço acima especificado.
Base Legal: Leis Federais nos. 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Municipal n°. 7.732/2004 e Alterações.
Blumenau, 20 de abril de 2022.
Marco Aurélio de Oliveira
Divisão de Administração de Materiais
Portaria nº. 043 de 1º de fevereiro de 2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 099/2022 - FURB

Publicação Nº 3841247

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
Pregão Eletrônico nº. 099/2022
Nº do registro do envio TCE: 65DBE6F5AE5088513D79168277BA19C90B7CD10D
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Objeto: Aquisição de fonte de alimentação compatível com equipamento destilador automático Herzog Optidist para o Laboratório de Combustíveis da Universidade.
Local, data e horário limite para credenciamento, entrega das propostas e documentos de habilitação: devem ser registradas no sistema
“ComprasBR” através de acesso ao site https://comprasbr.com.br , até o dia 11 de maio de 2022, às 09h.
Edital completo à disposição dos interessados no website https://comprasbr.com.br ou www.furb.br, através de acesso ao Portal de Licitações. Demais dúvidas, esclarecimentos ou impugnações, devem ser enviadas ao e-mail licitacao@furb.br .
Base Legal: Leis Federais nos. 10.520/2002 e 8.666/93, Decreto Federal 10.024/19 e Decreto Municipal n°. 7.732/2004 e Alterações.
Blumenau, 20 de abril de 2022.
Marco Aurélio de Oliveira
Divisão de Administração de Materiais
Portaria nº. 043 de 1º de fevereiro de 2019

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº. 073/2022 - FURB

Publicação Nº 3841248

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
Pregão Presencial (SRP) nº. 073/2022
Nº do registro do envio TCE: 6D8DCD1616C5C512D0F72F98C2A09D782895FAEA
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras de equipamentos de informática para diversos setores da Universidade.
Local, data e horário para entrega e abertura dos envelopes: Fundação Universidade Regional de Blumenau, Rua Antônio da Veiga, nº. 140,
Sala K-205, dia 06 de maio de 2022, às 09 horas e 30 minutos.
Edital completo à disposição dos interessados no website www.furb.br, através de acesso ao Portal de Licitações ou no horário comercial,
em dias úteis, no endereço acima especificado.
Base Legal: Leis Federais nos. 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Municipal n°. 7.732/2004 e Alterações.
Blumenau, 20 de abril de 2022.
Marco Aurélio de Oliveira
Divisão de Administração de Materiais
Portaria nº. 043 de 1º de fevereiro de 2019

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº. 086/2022 - FURB

Publicação Nº 3841251

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
Pregão Presencial (SRP) nº. 086/2022
Nº do registro do envio TCE: A3F12FC6FFDC325E3E38E4CB67499C945AD57B5A
Objeto: Registro de Preços para contratação de serviços de funilaria para confecção de calhas, rufos, bandejas, dutos, guarnições e coifas,
em alumínio natural e serviços de colocação, incluindo o fornecimento de material para fabricação, instalação, fixação e vedação
Local, data e horário para entrega e abertura dos envelopes: Fundação Universidade Regional de Blumenau, Rua Antônio da Veiga, nº. 140,
Sala K-205, dia 10 de maio de 2022, às 09 horas e 30 minutos.
Edital completo à disposição dos interessados no website www.furb.br, através de acesso ao Portal de Licitações ou no horário comercial,
em dias úteis, no endereço acima especificado.
Base Legal: Leis Federais nos. 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Municipal n°. 7.732/2004 e Alterações.
Blumenau, 20 de abril de 2022.
Marco Aurélio de Oliveira
Divisão de Administração de Materiais
Portaria nº. 043 de 1º de fevereiro de 2019
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EXTRATO Nº. 138/2022 - FURB

Publicação Nº 3841252

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
Extrato nº. 138/2022
PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
E
Cláudia Muller Sachs
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº 093/2022 e Contrato nº 046/2022, firmado em 20 de abril de 2022.
PREÇO: Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará o preço de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme constante dos autos
do processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 093/2022, especialmente quanto a Proposta de folhas 17 que passa a fazer parte integrante
deste instrumento contratual, independente de transcrição, sendo este o preço unitário e a descrição do item:
Item
Código FURB
Qtde.
01
38280
01
Preço Total (em R$)
Preço Total (em reais, por extenso)

Descrição do Item
Preço Unitário (em R$)
Prestação de serviço de curadoria no Edital PROPEX nº 08/2022
1.500,00
R$ 1.500,00
um mil e quinhentos reais

PAGAMENTO: O pagamento será em até 30 (trinta) dias consecutivos após a efetiva conclusão dos serviços, desde que a execução dos
trabalhos seja aprovada pelo Gestor designado pela CONTRATANTE e siga acompanhada da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), através
de depósitos bancários (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários da CONTRATADA) ou de boletos bancários (caso no qual
tais documentos deverão acompanhar a NF-e).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato terá início a partir da data de assinatura do instrumento contratual e encerramento
vinculado ao término do respectivo exercício financeiro da prestação do serviço, na forma do caput do artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/93.
DATA: 19/03/2022

EXTRATO Nº. 131/2022 - FURB

Publicação Nº 3841253

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
Extrato nº. 131/2022
PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
E
Fabrícia Beretta Tomazoni
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº 081/2022 e Contrato nº 039/2022, firmado em 12 de abril de 2022.
OBJETO: Contratação da professora Fabrícia Beretta Tomazoni para lecionar no Curso de curta duração de Interior Design.
PREÇO: Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará o preço de R$ 7.159,98 (Sete mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito
centavos), conforme constante dos autos do processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 081/2022, especialmente quanto a Proposta de
folhas 25, sendo este o preço unitário e a descrição do item:
Item

Código FURB

Qtde.

Und.

Descrição do Item
Despesa com pagamento a pessoa física por prestação de serviços de educação.

Preço Unitário (em R$)

Disciplina: Iluminação Funcional e Criativa
Carga horária: 30 h
Aulas: 09/05, 16/05, 23/05, 30/05, 14/09 e 21/09
07/2 – 2 horas assessoramento
01

38037

01

Despesa

Disciplina: TCC
Carga horária: 8h
Aulas: 12 e 14 /12

7.159,98

Viagem de estudos - 8 horas
Coordenação de curso - 40 horas

Preço Total (em R$)
Preço Total (em reais, por extenso)

Total de horas: 86 horas
7.159,98
Sete mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos

PAGAMENTO: O pagamento será em até 10 (dez) dias consecutivos após a efetiva conclusão de cada disciplina, desde que a execução dos
trabalhos seja aprovada pelo Gestor designado pela CONTRATANTE e siga acompanhada da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), através
de depósitos bancários (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários do CONTRATADO ou de boletos bancários (caso no qual
tais documentos deverão acompanhar a NF-e).
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PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato terá início a partir da data de assinatura do instrumento contratual e encerramento
vinculado ao término do respectivo exercício financeiro da prestação do serviço, ou seja 2022, na forma do caput do artigo 57 da Lei Federal
nº. 8.666/93.
DATA: 12/03/2022

EXTRATO Nº. 132/2022 - FURB

Publicação Nº 3841255

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
Extrato nº. 132/2022
PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
E
Patrícia de Oliveira Rosa
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº 081/2022 e Contrato nº 041/2022, firmado em 12 de abril de 2022.
OBJETO: Contratação da professora Patrícia de Oliveira Rosa para lecionar no Curso de curta duração de Interior Design.
PREÇO: Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará o preço de R$ 5.481,36 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais, trinta e seis
centavos), conforme constante dos autos do processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 081/2022, especialmente quanto a Proposta de
folhas 57, sendo este o preço unitário e a descrição do item:
Item

01

Código FURB

Qtde.

Und.

Descrição do Item
Despesa com pagamento a pessoa física por prestação de serviços de educação.
Disciplina: Tendências na Decoração
Carga horária: 32 horas
Aulas: 04/05, 11/05, 08/06, 15/06, 22/06, 29/06, 06/07 e 24/08

Preço Unitário (em R$)

Disciplina: Perfil do cliente
Carga horária: 12 horas
Aulas:18/05, 25/05 e 01/06
38037

01

Despesa

Disciplina: Teoria e Prática da Cor
Carga horária: 20 horas
Aulas:13/07, 03/08, 10/08, 17/08 e 8/07

5.481,36

Disciplina: TCC
Carga horária: 8 horas
Aulas:12 e 14/12

Preço Total (em R$)
Preço Total (em reais, por extenso)

Total: 72 horas
5.481,36
cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais, trinta e seis centavos

PAGAMENTO: O pagamento será em até 10 (dez) dias consecutivos após a efetiva conclusão de cada disciplina, desde que a execução dos
trabalhos seja aprovada pelo Gestor designado pela CONTRATANTE e siga acompanhada da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), através
de depósitos bancários (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários do CONTRATADO ou de boletos bancários (caso no qual
tais documentos deverão acompanhar a NF-e).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato terá início a partir da data de assinatura do instrumento contratual e encerramento
vinculado ao término do respectivo exercício financeiro da prestação do serviço, ou seja 2022, na forma do caput do artigo 57 da Lei Federal
nº. 8.666/93.
DATA: 12/03/2022

EXTRATO Nº 133/2022 - FURB

Publicação Nº 3841258

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
Extrato nº. 133/2022
PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
E
Karina Maffezzolli Braun Amaro
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FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº 081/2022 e Contrato nº 042/2022, firmado em 12 de abril de 2022.
OBJETO: Contratação da professora Karina Maffezzolli Braun Amaro para lecionar no Curso de curta duração de Interior Design.
PREÇO: Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará o preço de R$ 5.785,88 (cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e
oito centavos), conforme constante dos autos do processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 081/2022, especialmente quanto a Proposta
de folhas 82, sendo este o preço unitário e a descrição do item:
Item

Código FURB

Qtde.

Und.

Descrição do Item
Despesa com pagamento a pessoa física por prestação de serviços de educação.

Preço Unitário (em R$)

Disciplina: Fundamentos em Sistema Técnico de Expressão Gráfica - AutoCad 2D
Carga horária: 36 horas
Aulas: 08/08, 15/08, 22/08, 29/08, 05/09, 12/09, 19/09, 26/09 e 28/11

01

38037

01

Despesa

Disciplina: TCC
Carga horária: 08h
Aulas: 12 e 14 /12

5.785,88

Disciplina: Fundamentos em Modelagem 3D – SketchUp
Carga horária: 32h
Aulas: 03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 07/11, 21/11 e 05/12

Preço Total (em R$)
Preço Total (em reais, por extenso)

Total de horas: 76 horas
5.785,88
cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos

PAGAMENTO: O pagamento será em até 10 (dez) dias consecutivos após a efetiva conclusão de cada disciplina, desde que a execução dos
trabalhos seja aprovada pelo Gestor designado pela CONTRATANTE e siga acompanhada da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), através
de depósitos bancários (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários do CONTRATADO ou de boletos bancários (caso no qual
tais documentos deverão acompanhar a NF-e).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato terá início a partir da data de assinatura do instrumento contratual e encerramento
vinculado ao término do respectivo exercício financeiro da prestação do serviço, ou seja 2022, na forma do caput do artigo 57 da Lei Federal
nº. 8.666/93.
DATA: 12/03/2022

Câmara Municipal
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2022

Publicação Nº 3840803

PROCESSO:
Dispensa de Licitação N° 05/2022.
CAUSA ENSEJADORA DA DISPENSA:
Prestação de serviços técnicos de consultoria em engenharia, para elaboração de projeto básico, visando a implantação de novas plataformas e tecnologias para otimização do canal de televisão da Câmara Municipal de Blumenau, incluindo memorial descritivo e orçamento
detalhado.
FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 24, inciso I da Lei 8.666/93.
CONTRATADO:
Sandro Pelicioli
INSCRIÇÃO NO CREA/SC N°:
S1 036115-5
VIGÊNCIA DO CONTRATO:
O contrato terá vigência até a conclusão de todos os serviços constantes da Cláusula Quarta do presente contrato e da proposta comercial
da contratada.
VALOR DO CONTRATO:
R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais).
Blumenau, 20 de abril de 2022.
Egídio da Rosa Beckhauser
Presidente da Câmara Municipal de Blumenau
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Bocaina do Sul
Prefeitura
CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS
ADMINISTRATIVO 14/2022

NA

LICITAÇÃO

PREGÃO

PRESENCIAL

Nº

05/2022

PROCESSO

Publicação Nº 3840940
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E7677EAB8199F084C544C1F2106C7FEF9D7DC969

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL
CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS NA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022
Processo Administrativo 14/2022
O MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 01.606.852/0001-90,
com sede a Rua João Assink nº 322, Centro, em Bocaina do Sul, estado de Santa Catarina, nesse ato representado pelo
Prefeito JOÃO EDUARDO DELLA JUSTINA, por meio da Pregoeira e sua Equipe de Apoio, comunica aos
interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL que tem por objeto a Aquisição
de equipamento de Ultrassonografia, para atendimento das necessidades e solicitação da
Secretaria de Saúde desse município, qual se dará nos termos e condições desse edital e seus
respectivos anexos. Os envelopes de "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser entregues no Setor
de Licitações, localizado na sede deste Município – Rua João Assink, 322, Centro. O Credenciamento será feito
a partir das 08h30min do dia 05.05.2022. Abertura da sessão será às 09h00min do mesmo dia. A presente
licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM consoante as condições estatuídas neste Edital, e será regida
pela Lei Federal n.º 10.520/2002, bem como pela Lei Federal n.º 8.666/93, nos casos omissos. Os interessados na
aquisição do Edital e seus anexos em via impressa deverão apresentar comprovante de depósito bancário no valor
de R$ 10,00 (dez reais), em nome do município de Bocaina do Sul, conta-corrente nº 545.746-7, agência 5215-9,
do Banco do Brasil, ou poderão adquirir gratuitamente, em via digital, junto ao sítio
http://www.bocaina.sc.gov.br. Impugnações ou questionamentos acerca do edital, inclusive os de ordem técnica,
serão respondidos pelo Pregoeiro exclusivamente por meio eletrônico por meio do endereço
licitacao@bocaina.sc.gov.br, desde que enviados a este e-mail no prazo de até 02 (dois) dias úteis da data
designada para a abertura da sessão, sendo de responsabilidade dos interessados a consulta ao sítio
http://www.bocaina.sc.gov.br para obter informações sobre esta licitação.

Bocaina do Sul, 14 de Abril de 2022.
Silmara Samara da Silva
Pregoeira.
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Bom Jardim da Serra
Prefeitura
DECRETO 35/2022

Publicação Nº 3839322

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA
C.N.P.J.:

82.844.754/0001-92

Município: BOM JARDIM DA SERRA

DECRETO Nº 1469/2021, de 5 de Abril de 2022.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município
de BOM JARDIM DA SERRA e autorização contida na Lei Municipal nº 35/2022, de 5 de Abril de 2022.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 206.054,88, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.001.12.361.5.2013-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

R$ 40.000,00

05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.001.12.361.5.2013-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

R$ 16.054,88

05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.001.12.361.5.2014-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

R$ 100.000,00

05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.001.12.361.5.2017-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

R$ 50.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente de:
05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.001.12.361.5.2013-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

R$ 40.000,00

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

R$ 16.054,88

05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.001.12.361.5.2014-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

R$ 100.000,00

05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.001.12.361.5.2017-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

R$ 50.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 5 de Abril de 2022.

PEDRO LUIZ OSTETTO
PREFEITO MUNICIPAL
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Bom Jesus
Prefeitura
CONTRATO Nº 003/2022 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Publicação Nº 3839835

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2F4777C4259CDF744193AF5864EDBD205C32FE1F

CONTRATO003/2022de07/03/2022
CódigoregistroTCE:2F4777C4259CDF744193AF5864EDBD205C32FE1F

Pelopresenteinstrumentoparticulardeumlado,PORTALRONDAPOLICIAL,inscrito no CNPJ nº. 26.383.651/0001-00, com sede na Rua João
Batista Zago, nº.170, sala 01, aqui denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo seuDiretor ao final assinado e identificado pelo
Sr. Flavio PradellaDe Carvalho, inscritonoC.P.Fnº.011.923.970-10edeoutroladoaCÂMARADE VEREADORES DEBOM
JESUS,pessoajurídicainscritanoCNPJnº07.779.870/0001-50,estabelecidaaRuaVirgílio Sabino da Silva nº 1147, centro de Bom Jesus, SC.,
neste ato representadapelo seu Presidente, Sr. Jaison Da Silva, inscrito no CPF sob n.º 076.718.619-28 eRG sob n.º 5.249.139 residente
e domiciliado na Rua Carlos João Colombo, 180,BairroTrêsPalmeiras,municípiodeBomJesus,EstadodeSantaCatarina–SC;aquidenominadaCONTRATANTE,resolvemcelebraropresentecontratodePublicidade,deconformidadecomalegislaçãoaplicáveleasseguintescláusulasecondições: ORIGEM: Considerando os dispositivos estabelecidos na lei 8.666, de21dejunhode1993,esuasatualizaçõeseemespecialoArtigo24II,tementresi,como certo e ajustado o presente contrato de publicidade legal para execução deserviços em publicação de atos oficiais da
Câmara Municipal de Bom Jesus/SC,medianteasseguintescláusulasecondições.
CLÁUSULAPRIMEIRA:Opresentecontratotemporobjetivoasseguraraparticipação da CONTRATANTE, na divulgação dos atos legais e comunicados deinteressepúblico,nositeHONDAPOLICIALdeacordocomascondiçõesdescritasnoplanodeInserção(AnexoÚnico),inseridonopresenteinstrumento.
CLÁUSULASEGUNDA:ACONTRATANTEforneceráaarteparaveiculaçãoemformatoJPG,TIFF ouPNG,comresoluçãode 300dpi,nostamanhosestipulados
no Plano de Inserção (Anexo Único). A Divulgação das ações por meio de artedigital,informativoseletrônicos,textos,matériasinformativas,bannerseletrônicos e campanhas realizadas pelo poder Legislativo de Bom Jesus, comacompanhamento das sessões e divulgação em
plataforma digital para internetcom propagação e alcance regional, bem como a retransmissão pelas mídiassociaisdo veículode comunicação.
Parágrafo único. Além do acompanhamento das sessões o Ronda Policial, deixasuasplataformasainteiradisposiçãodetodososparlamentaresparaqueseassimdesejarem,medianteagendamentoprévio,estarbuscandoespaçoparaapresentar a população por meio de matérias jornalísticas suas ações visandoúnica eexclusivamente obemcoletivoda populaçãobonjesuense.
CLÁUSULATERCEIRA:ACONTRATANTE,pagaráàCONTRATADA,ovalordeR$
15.599,50(Quinzemil,quinhentosenoventaenovereais,comcinquentacentavos), dividido em parcelas mensais no valor de R$ 1.599,95(Mil,
quinhentose noventa e nove reais com noventa e cinco centavos) para publicação de atoslegais e de interesse público de forma digital no
veículo de comunicação HondaPolicial.
CLÁUSULA QUARTA:O presente contrato terá vigência até o dia 31 de dezembrode2022.
CLÁUSULA QUINTA:A CONTRATADA e a CONTRATANTE obrigam-se a cumprirtodas as condições constantes deste contrato, sob pena de
rescisão do contratopor inadimplência, salvo se o descumprimento se der por motivo que seja aceitopelaCONTRATANTEouCONTRATADA,mediantejustificativacabalimediatamenteapósaocorrênciadofato.
CLÁUSULA SEXTA:Para cobrir as despesas do item da CLÁUSULA TERCEIRA, fica acontabilidade autorizada à efetuar o empenhamento
prévio na seguinte dotaçãoorçamentáriada legislaçãovigente:
ÓRGÃO 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUSUNIDADE01–CÂMARA DEVEREADORES
PROJ/ATIV–MANUT. DASATIVIDADESLEGISLATIVASNAT.DESP.-3.3.90.00.00.00.00.00–APLICAÇÕESDIRETAS
FONTEDERECURSO-0.1.00.0000.00–RECURSOSORDINÁRIOS.
CLÁUSULA SÉTIMA:Este contrato poderá ser rescindido em qualquer época pelosmotivosabaixo:
a) Medianteavisopréviodeumaparteàoutra,comantecedênciamínimade15(quinze)diasdadatafixadaparaseutérmino.Seasolicitaçãoderescisãoforporpartedacontratada,semqueacontratantetenhadescumpridoascondiçõesconstantesnestecontrato,acontratantedeveráreceberovalorpago emdobro.
b) Inadimplênciadequalquerdasobrigaçõesassumidasporumadaspartescontratantes.
Parágrafo único. Nos casos de rescisão por descumprimento de qualquer dasobrigações, sem justificativa aceita pela outra parte, não será
devida qualquerindenização de uma parte à outra, nem tampouco o pagamento de qualquerquantia a título de multa, sendo pago somente
o valor dos serviços prestados atéadatadarescisãocontratual.
CLÁUSULA OITAVA:Fica desde já acertado que o presente instrumento somentepoderáseralteradoemsuascláusulasmediantetermodeaditamentocelebrado
pelas partes contratantes, ressalvada sua extensão pela elaboração de outrosanexos, ficando todo e qualquer documento firmado pelas
partes signatárias,anteriormenteaestadata,semqualquerefeitoou eficácia.
CLÁUSULA NONA:O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido, notodoou empartes,semanuênciaporescritodaspartes.
CLÁUSULA DÉCIMA:As partes elegem o foro da Comarca de Xanxerê/SC, paradirimirquaisquer dúvidasoriundas dopresenteinstrumento.
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E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados,assinamaspartesopresenteinstrumentoem 02(duas)viasdeigualteoreforma,juntamentecom02(duas)testemunhas.
BomJesus/SC, 07 demarçode2022.
PORTALRONDA POLICIAL CÂMARADEVEREADORESDEBJ.
FlavioPradella DeCarvalho JaisondaSilva
Gestor Presidente emExercício
TESTEMUNHAS:
01. 02.
Nome:CélioLuizPozzan Nome: RosanaXavierdeAlmeida
CPF:xxx.595.519-xx CPF:xxx.994.789-xx
ANEXOÚNICO
PLANO DE INSERÇÕESINÍCIO:07/03/2022
TÉRMINO:31/12/2022
VALOR:R$15.599,50(Quinzemil,quinhentosenoventaenovereais,comcinquentacentavos)
PlanodeMídiaDIGITALRONDAPOLICIAL
• PáginainternaP&B;
• PublicaçõesLegais,Atos,Comunicados,AvisoseInformesdeinteresses
coletivos;
• Publicaçãodereportagensematériasinformativassobreostrabalhos
realizados pela Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus/SC.
BomJesus/SC,07 de marçode2022.
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EDITAL Nº 01/2022/CMDCA - RETOMADA PROCESSO DE ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR

Publicação Nº 3839838

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE – CMDCA
Edital n. 01/2022/CMDCA
Retoma o processo de escolha dos membros suplentes do Conselho
Tutelar de Bom Jesus – SC e altera datas do Calendário;
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de BOM JESUS, no uso
de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 132 e 139 da Lei Federal n.
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na Resolução Conanda n. 170/2014, e
na Lei Municipal nº. 723/2019, considerando a diminuição das taxas de mortalidade e
letalidade em decorrência de Covid-19 e o consequente avanço da vacinação contra a
Covid-19 em Santa Catarina.
RESOLVE:
Retomar o processo de escolha dos membros suplentes do Conselho Tutelar de Bom Jesus
– SC e alterar as datas do Calendário disposto no Edital nº 02/2020/CMDCA, conforme
segue.
1. DA ALTERAÇÃO DE DATAS
1.1 Considerando a retomada do processo de escolha dos membros suplentes do Conselho
Tutelar de Bom Jesus – SC e considerando a necessidade de nova data para o pleito
eleitoral, altera-se o calendário inicialmente previsto.
2. DA ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO
Onde se lê:

Data

Etapa

25/11/2019

Publicação do Edital

26/11 a

Prazo para registro das candidaturas (Inscrições)

09/01/2020
10/01/2020

Análise do pedido de registro das candidaturas pela CEE

13/01/2020

Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e
indeferidos, pela CEE

14/01/2020

Prazo para interposição de recurso junto ao CMDCA, bem como
à população para impugnar candidato juntamente no CMDCA

16/01/2020

Publicação, pelo CMDCA, do resultado dos recursos interpostos
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE – CMDCA
pelos candidatos, bem como, de edital informando o nome de
todos os candidatos cuja inscrição foi deferida e que estarão
aptos a participar da capacitação e prova objetiva
21/01/2020 das

Mini curso dos candidatos habilitados

8:30 as 11:30
21/01/2020 das

Realização da prova e divulgação do gabarito provisório

13h às 17h
22/01/2020 das

Avaliação Psicológica

8:30 as 11:30
24/01/2020

Divulgação dos resultados provisórios

27 e 28/01/2020

Recurso dos candidatos não aprovados

30/01/2020

Divulgação dos resultados e gabarito oficial, constando o nome
dos candidatos habilitados a participarem do processo eleitoral

01/02 a

Campanha Eleitoral

28/03/2020
12/03/2020

Indicação pelo candidato, por escrito, de 01 (um) fiscal para o
local de votação, encaminhando o nome e a cópia do
documento de identidade deste à Comissão Especial Eleitoral

17/03/2020 às

Sessão de apresentação dos candidatos habilitados

14h
29/03/2020

Eleição

31/03/2020

Publicação da apuração

Leia-se:
Data

Etapa

25/11/2019

Publicação do Edital

26/11 a

Prazo para registro das candidaturas (Inscrições)

09/01/2020
10/01/2020

Análise do pedido de registro das candidaturas pela CEE

13/01/2020

Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e
indeferidos, pela CEE

14/01/2020

Prazo para interposição de recurso junto ao CMDCA, bem como
à população para impugnar candidato juntamente no CMDCA
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE – CMDCA
16/01/2020

Publicação, pelo CMDCA, do resultado dos recursos interpostos
pelos candidatos, bem como, de edital informando o nome de
todos os candidatos cuja inscrição foi deferida e que estarão
aptos a participar da capacitação e prova objetiva

21/01/2020 das

Mini curso dos candidatos habilitados

8:30 as 11:30
21/01/2020 das

Realização da prova e divulgação do gabarito provisório

13h às 17h
22/01/2020 das

Avaliação Psicológica

8:30 as 11:30
24/01/2020

Divulgação dos resultados provisórios

27 e 28/01/2020

Recurso dos candidatos não aprovados

30/01/2020

Divulgação dos resultados e gabarito oficial, constando o nome
dos candidatos habilitados a participarem do processo eleitoral

11/04 a

Campanha Eleitoral

04/06/2022
18 a 20/05/2022

Indicação pelo candidato, por escrito, de 01 (um) fiscal para o
local de votação, encaminhando o nome e a cópia do
documento de identidade deste à Comissão Especial Eleitoral

26/05/2022 às

Sessão de apresentação dos candidatos habilitados

14h
05/06/2022

Eleição

07/06/2022

Publicação da apuração

Bom Jesus/SC, 07 de abril de 2022.
Eliane Maria Trevisan Cassol
Presidente do CMDCA
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Bom Jesus do Oeste
Prefeitura
DECRETO 5753.2022

Publicação Nº 3839563

DECRETO MUNICIPAL Nº 5.753/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022
ESTIPULA HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS EM RAZÃO DO FERIADO DE TIRADENTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CONSIDERANDO, que na data de 14 de abril de 2022, véspera da sexta feira santa, a municipalidade manteve aberta todos os órgãos
municipais, considerando que na data de 21 e 22 de abril de 2022 as condições meteorológicas são de alto volume pluviométrico, aonde os
trabalhos do DMER e Agricultura serão afetados.
CONSIDERANDO que na data de 22 de abril de 2022, vários órgãos da administração publica estadual e federal efetuarão ponto facultativo,
vem que na quinta feira 21 de abril de 2022 é feriado nacional em referência a Tiradentes.
CONSIDERANDO que os pontos facultativos, poderão ser realizados nas datas próximas a feriados estabelecidos pelo calendário oficial
municipal, segundo critérios internos, ter ou não expediente, desde que previamente divulgado.
AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais estabelecidas
na Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Fica decretado Ponto Facultativo para todos os órgãos da administração pública do Poder Executivo municipal de Bom Jesus do
Oeste, o dia 22 de abril de 2022.
Parágrafo Único. Ficam preservados os serviços essenciais na forma de plantão
Art. 2°. Este Decreto tem vigência na data de sua assinatura, e a validade e eficácia com a publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo
Único do art. 3º, do Decreto n.º 4450, de 16 de setembro de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste - SC,
aos 19 de abril de 2022.
AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12/2021

Publicação Nº 3839811

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12/2021 DE 05 DE MAIO DE 2021.
O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº.
01.594.009/0001-01, com sua sede na Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Airton
Antonio Reinehr, residente e domiciliado na Rua Eduardo Sehnem nº. 385, centro, neste Município de Bom Jesus do Oeste - SC, portador
do RG, sob nº. 1.835.845 e do CPF nº. 569.504.709-91, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado;
A empresa Premier Comercio Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 11.688.438/0001-20, com sede a Rodovia SC 492, KM 10,5, Interior, Município
de Tigrinhos/SC, neste ato representada pelo Sr. Marcio Luiz Eleodoro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 016.976.359-54, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA.
Tem de comum acordo e com amparo legal nas Leis Federais nº. 10.520/2002, 8.666/93 e suas alterações, que entre si, certos e ajustados
resolvem contratar o objeto do presente pelas seguintes cláusulas que seguem, de acordo com Processo Licitatório nº. 881/2021 – Edital
de Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços nº. 012/2021.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
A presente ata tem por objeto registro de preços para eventual e parcelada aquisição de Materiais Escolares, de Expediente e de Consumo
Diário para atender as demandas dos diversos setores, constantes do Anexo I.
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CLÁUSULA II – DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
Fica aditado o preço do item 69 – Papel oficio alcalino branco, tamanho A4, formato retangular, caixa com 10 resmas de 500 folhas, para
aplicação em impressora laser, com elevado grau de brancura, superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, folha tamanho
2110x297 mm, 75 g/m², produzida com 100 % celulose de fibra curta, extraída de madeira controlada e proveniente de áreas reflorestadas
em conformidade com a legislação ambiental vigente, resmas em embalagem impermeável e resistente a umidade e com dados de identificação do produto, conforme requerimento, Nota fiscal de compra nº. 135.188, Serie 1, da empresa Santa Maria CIA de Papel e Celulose, e
nota fiscal de compra 155490, serie 1 da empresa CMPC Celulose Riograndense LTDA passando os novos valores praticados a partir desta
data, conforme segue:
Item 69 – Papel oficio alcalino branco, tamanho A4, formato retangular, caixa com 10 resmas de 500 folhas, para aplicação em impressora
laser, com elevado grau de brancura, superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, folha tamanho 2110x297 mm, 75 g/m²,
produzida com 100 % celulose de fibra curta, extraída de madeira controlada e proveniente de áreas reflorestadas em conformidade com a
legislação ambiental vigente, resmas em embalagem impermeável e resistente a umidade e com dados de identificação do produto. O novo
valor ficara em R$ 176,90 (cento e setenta e seis reais e noventa centavos).
CLAUSULA III - DAS CONDIÇÕES GERAIS
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços nº. 12/2021 ora aditado.
E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas
abaixo.
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, aos 07 de abril de 2.022.
Airton Antonio Reinehr 			
Prefeito Municipal 			

Premier Comercio Ltda
Contratada

Testemunhas
-----------------------------------------------Sidnei Luiz Walker 			
Secretário de Administração 		
Fiscal da Ata de Registro de Preços

-----------------------------------------------------Adriane Baumbach
Sec. Mun. Educação, Cultura e Esportes

---------------------------------------------------Ricardo Luiz Copini - OAB/SC 41.040
Assessoria Jurídica

SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 08/2021

Publicação Nº 3839813

SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 08/2021 DE 05 DE MAIO DE 2021.
O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº.
01.594.009/0001-01, com sua sede na Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Airton
Antonio Reinehr, residente e domiciliado na Rua Eduardo Sehnem nº. 385, centro, neste Município de Bom Jesus do Oeste - SC, portador
do RG, sob nº. 1.835.845 e do CPF nº. 569.504.709-91, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado;
A empresa Telecopy Equipamentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 04.303.600/0001-80, com sede a Rua 1º de Maio nº 645, Sala 101, Centro, Município de Maravilha/SC, neste ato representada pelo Sr. Luiz Flach, empresário, inscrito no CPF sob o nº 883.832.700-97, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA.
Tem de comum acordo e com amparo legal nas Leis Federais nº. 10.520/2002, 8.666/93 e suas alterações, que entre si, certos e ajustados
resolvem contratar o objeto do presente pelas seguintes cláusulas que seguem, de acordo com Processo Licitatório nº. 881/2021 – Edital
de Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços nº. 012/2021.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
A presente ata tem por objeto registro de preços para eventual e parcelada aquisição de Materiais Escolares, de Expediente e de Consumo
Diário para atender as demandas dos diversos setores, constantes do Anexo I.
CLÁUSULA II – DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
Fica aditado o preço do item 9 – Folhas EVA emborrachada com Gliter, tamanho 40x60 cm, 1,5 a 2,00 mm de espessura, cores escolhidas
pela contratante, conforme requerimento, Nota fiscal de compra nº. 27.085, Serie 002 da empresa GATE 72 Comercial Importadora e Exportadora LTDA, ficando os novos valores praticados a partir desta data, conforme segue:
Item 9 – Folhas EVA emborrachada com Gliter, tamanho 40x60 cm, 1,5 a 2,00 mm de espessura, cores escolhidas pela contratante. O novo
valor ficara em R$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos).
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CLAUSULA III - DAS CONDIÇÕES GERAIS
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços nº. 08/2021 ora aditado.
E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas
abaixo.
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, aos 07 de abril de 2.022.
-----------------------------------------------Airton Antonio Reinehr 			
Prefeito Municipal 			

-----------------------------------------------------Telecopy Equipamentos Ltda
Contratada

Testemunhas
-----------------------------------------------Sidnei Luiz Walker 			
Secretário de Administração 		
Fiscal da Ata de Registro de Preços

-----------------------------------------------------Adriane Baumbach
Sec. Mun. Educação, Cultura e Esportes

---------------------------------------------------Ricardo Luiz Copini - OAB/SC 41.040
Assessoria Jurídica

Câmara Municipal
DECRETO Nº 010/2022

Publicação Nº 3840132

DECRETO LEGISLATIVO Nº 010/2022, DE 20 DE ABRIL DE 2022.
DECRETA PONTO FACULTATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOM JESUS DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEISI RAUBER WANDSCHEER, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e CONSIDERANDO o ponto facultativo municipal e feriado
de Tiradentes; CONSIDERANDO o art. 242 do regimento interno da câmara municipal,
DECRETA:
Art. 1º. Fica Decretado Ponto Facultativo na repartição da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste- SC nos dias:
- 21/04/2022 (quinta-feira) das 07:30 às 11:30, e 13:00 às 17:00,
- 22/04/2022 (sexta-feira) das 07:30 às 11:30, e 13:00 às 17:00;
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos
do Parágrafo Único do art. 3º da Lei do Legislativo nº 04/2013 de 18 de setembro de 2013.
Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste SC,
20 de abril de 2022.
LEISI RAUBER WANDSCHEER
Presidente da Câmara

PORTARIA N° 017/2022- CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA

Publicação Nº 3839065

PORTARIA Nº 017/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEISI RAUBER WANSDCHEER, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei.
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDE licença para tratamento de saúde a Servidora Municipal Sra. CLEIDE WILSMANN MENEGOTTO, matricula nº 67-1 portador do CPF nº 064.014.479-90, lotado na secretária da Câmara Municipal de Vereadores, ocupante do Cargo de Secretária Geral, conforme
atestado médico, nos dia 13 abril de 2022.
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Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art. 3º da Lei do Legislativo nº04/2013 de 18 de setembro de 2013.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Bom Jesus do Oeste SC, aos 13 de abril de 2022.
LEISI RAUBER WANDSCHEER
Presidente da Câmara Municipal

PORTARIA N° 018/2022- CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA

Publicação Nº 3839061

PORTARIA Nº 018/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEISI RAUBER WANDSCHEER, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei.
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDE licença para tratamento de saúde a Servidora Municipal Sr. DIANILEIA STANGA SIMONETTI, matricula nº 531/1 portador
do CPF nº 043.711.299-35, lotado na secretária da Câmara Municipal de Vereadores, ocupante do Cargo de Controle Interno, conforme
atestado médico, no dia 18 de abril de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art. 3º da Lei do Legislativo nº04/2013 de 18 de setembro de 2013.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Bom Jesus do Oeste SC, aos 18 de abril de 2022.
LEISI RAUBER WANSCHEER Presidente da Câmara Municipal
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Bom Retiro
Prefeitura
2506.22 - LEI DIÁRIAS

Publicação Nº 3840859

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
LEI N.º 2506/2022 de 19.04.2022
FIXA VALORES PARA DIÁRIAS DE VIAGENS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO.
Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu, sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º. As diárias de viagem do pessoal da Prefeitura do Município de Bom Retiro ficam fixadas da seguinte forma:
CARGO

DENTRO DO ESTADO

FORA DO ESTADO

BRASÍLIA

Prefeito

500,00

1.000,00

1.350,00

Vice-Prefeito, Secretário Municipal,
Procurador Geral

400,00

840,00

1.100,00

Servidores Efetivos – Nível 6 ao 12

300,00

680,00

1.000,00

Servidores Efetivos - Nível 1, 5, 16 e 17

270,00

580,00

1.000,00

Servidores Comissionados

270,00

580,00

1.000,00

Professores, Diretores e
Coordenadores na área da Educação

270,00

580,00

1.000,00

Servidores Contratados

270,00

580,00

840,00

Motoristas

170,00

370,00

740,00

Profissional de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem, Atendente de Enfermagem
Conselheiros Tutelares

170,00

370,00

740,00

Art. 2º. A diária de viagem é devida a cada um dos ocupantes dos cargos nominados no artigo anterior, em razão de afastamento do mesmo
do território do Município, desde que haja necessidade de pernoite.
§ 1º Nos casos de afastamento por período superior a seis horas, mas que não haja necessidade de pernoite, o valor devido será correspondente a 50% (cinquenta por cento) daquele estabelecido para a diária.
§ 2º Nos casos de afastamento inferior a seis horas, serão pagos apenas os valores das despesas com a alimentação, limitando o valor de
R$ 50,00 (cinquenta reais) para almoço ou janta e R$ 25,00 (vinte e cinco) para lanche.
Art. 3º. A diária de viagem destina-se a indenizar despesas de pernoite e alimentação, nela não se incluindo as despesas de locomoção.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 2181/13.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
em 19 de abril de 2022.
ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado
Na Data Supra
MARCIA MARIZA HEMKMAIER FERNANDES
Sec. Mun. Adm. e Fazenda
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2507.22 - L.SUPL. SUPERÁVIT CRÉDITO ESPECIAL.CISAMA E ASSOC.PROT.ANIMAIS

Publicação Nº 3840865

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
LEI N.º 2507/2022 de 19.04.2022
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, PELO SUPERÁVIT DO
EXERCÍCIO ANTERIOR.
Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu, sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º. Fica aberto um crédito especial na Prefeitura Municipal de Bom Retiro na seguinte dotação orçamentária:
03.01– SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
2008 - MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.71.00 - Transferências a Consórcios Públicos
Recurso 03.00.00 (Rec. Ordinários – Superávit Exercício Anterior) R$ 15.600,00
Total .................................................................................................................. R$ 15.600,00
06.01– SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2048 – PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Recurso 03.00.00 (Rec. Ordinários – Superávit Exercício Anterior) R$ 27.000,00
Total .................................................................................................................. R$ 27.000,00
Total da Suplementação ...................................................................................... R$ 42.600,00
Art. 2º. Para fazer face a presente suplementação, apresenta-se como fonte de recurso o superávit financeiro do exercício anterior das
respectivas fontes de recursos apurado no demonstrativo da apuração dos saldos das disponibilidades de recursos, excluído daqueles saldos
os restos a pagar empenhados naquelas fontes.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
em 19 de abril de 2022.
ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado
Na Data Supra
MARCIA MARIZA HEMKMAIER FERNANDES
Sec. Mun. Adm. e Fazenda

30.22 - DECRETO CONDOMINIO THERA

Publicação Nº 3840853

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Decreto Nº 30/2022 de 19.04.22
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO CONDOMÍNIO “RESIDENCIAL FAZENDA BOM RETIRO”
O Prefeito de Bom Retiro no uso de suas atribuições legais que lhe faculta o art. 95, VIII, da Lei Orgânica Municipal e considerando os dispositivos da Lei Nº 2392/18 de 21.08.2018;
Considerando o requerimento de aprovação do condomínio “RESIDENCIAL FAZENDA BOM RETIRO” que se trata de parcelamento do solo
urbano com 83 lotes, conforme projeto apresentado.
Considerando que no Decreto n. 24/2022, houve erro no nome da empresa que está instituindo o residencial.
Considerando que foi deixado de considerar as informações previstas nos decretos Decreto 85/20 e o Decreto 136/20.
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Considerando que a Administração Pública tem o dever de rever seus atos quando apresentarem nulidade.
DECRETA:
Art. 1º Este decreto trata de aprovação do condomínio denominado RESIDENCIAL FAZENDA BOM RETIRO, localizado ROD SC 430, KM 8,
na Localidade da Caneleira, em zona de expansão urbana, Bom Retiro/SC.
Art. 2º Fica aprovado o projeto de parcelamento do solo urbano na forma de condomínio horizontal de lotes, na modalidade de condomínio RESIDENCIAL FAZENDA BOM RETIRO, localizado na área de expansão urbana deste munícipio de acordo com a LEI COMPLEMENTAR
91/2022 de 04 de abril de 2022, com área total de 384.689,00m² (trezentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e nove metros
quadrados), objeto da matrícula 10.843 no cartório de Registro de Imóveis de Bom Retiro/SC, de propriedade do Residencial Fazenda Bom
Retiro SPE LTDA, em conformidade com a planta, memoriais descritivos e demais documentos arquivados no setor competente.
Art. 3º As áreas destinadas ao munícipio foram substituídas pela doação de obra de interesse público conforme o Decreto 85/20 e o Decreto
136/20.
Art. 4º Constituem bens de domínio privado as seguintes áreas:
I - A área de Uso Comum (Área de Arruamento, Área Verde e Área de Convívio Social) perfaz um montante de 135.323,50 m², 35,16 % da
área total;
II - A área de Preservação Permanente (APP), perfaz um montante de 85.627,48 m², equivalente à 22,25 % da área total;
III - A área de Compensação Florestal, perfaz um montante de 1.685,29 m², equivalente à 0,44 % da área total;
IV - A área total das quadras loteadas perfaz um montante de 162.052,93 m², equivalente à 42,15 % da área total.
Art. 5º Fica mantida a caução real oferecida como garantia da execução das obras e serviços de responsabilidade do empreendedor, conforme previsto no Decreto 70/19 de 04 de novembro de 2019, mantendo-se o registro dos 5 (cinco) lotes assim especificados:
I – Lotes de numeração: 19, 53, 59, 78 e 79.
II – A inscrição das cauções realizadas sob a égide do decreto 70/19 de 04 de novembro de 2019, deverá ser modificada para se adequar
ao presente Decreto Municipal.
Art. 6º Caso haja a necessidade de alteração nos registros das áreas institucionais e das cauções junto Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Bom Retiro efetuados anteriormente pelo empreendedor, este fica obrigado a apresentar no setor de cadastro imobiliário do
município a certidão atualizada dos registros, onde devem constar as alterações efetuadas.
Art. 7º Fica aprovado o cronograma físico/financeiro de obras/execução apresentado pelo loteador, com prazo total de 24 (vinte e quatro)
meses, a contar da assinatura e publicação deste decreto.
Art. 8º Fica revogado expressamente Decreto 70/19 de 04 de novembro de 2019.
Art. 9º Fica revogado expressamente Decreto 24/22 de 14 de abril de 2022.
Art. 10º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Bom Retiro/SC, 19 de abril de 2022
ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado
Na Data Supra
Marcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Sec. Mun. Adm. e Fazenda

31.22 - DEC.SUPL. SUPERÁVIT CRÉDITO ESPECIAL.CISAMA E ASSOC.PROT.ANIMAIS

Publicação Nº 3840855

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Decreto N.º 31/2022 de 19.04.2022
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, PELO SUPERÁVIT DO
EXERCÍCIO ANTERIOR.
O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais, devidamente autorizado pela Lei n.º 2507 de 19 de abril de 2022;
DECRETA:
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Art. 1º. Fica aberto um crédito especial na Prefeitura Municipal de Bom Retiro na seguinte dotação orçamentária:
03.01– SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
2008 - MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.71.00 - Transferências a Consórcios Públicos
Recurso 03.00.00 (Rec. Ordinários – Superávit Exercício Anterior) R$ 15.600,00
Total .................................................................................................................. R$ 15.600,00
06.01– SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2048 – PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Recurso 03.00.00 (Rec. Ordinários – Superávit Exercício Anterior) R$ 27.000,00
Total .................................................................................................................. R$ 27.000,00
Total da Suplementação .................................................................................. R$ 42.600,00
Art. 2º. Para fazer face a presente suplementação, apresenta-se como fonte de recurso o superávit financeiro do exercício anterior das
respectivas fontes de recursos apurado no demonstrativo da apuração dos saldos das disponibilidades de recursos, excluído daqueles saldos
os restos a pagar empenhados naquelas fontes.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
em 19 de abril de 2022.
ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado
Na Data Supra
MARCIA MARIZA HEMKMAIER FERNANDES
Sec. Mun. Adm. e Fazenda

477.04.22 - P. LUTO SAULO STEIMBACH

Publicação Nº 3840845

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PORTARIA N.º 477/22 de 19.04.22
Concede Licença Motivo Luto
O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 94 Inciso III da Lei Complementar n.º
01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro – SC):
RESOLVE:
Conceder de acordo com o requerimento protocolado sob Nº 29/2022 de 19 de abril de 2022 – 08 (oito) dias de Licença de Luto por falecimento de sua mãe Zeli Cunha Steimbach, a contar do dia 17 de abril de 2022 com término no dia 24 de abril de 2022, ao funcionário
Saulo Steimbach, Ocupante do cargo de Assistente Administrativo – Nível 96, do Quadro de Pessoal Efetivo do Município, com exercício na
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
19 de abril de 2022.
Albino Gonçalves Padilha 		
Prefeito Municipal 		

Márcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Sec. Mun. Administração e Fazenda
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EXTRATO CONTRATO 61/2022

Publicação Nº 3839328
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 98364B93EA4AD4FC1EC400D808A75C05F49AA9A6

Extrato Contrato 61/2022 Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2022/Credenciamento
Contratante: Município de Bom Retiro
Contratado: Vidraçaria Anna Clara - ME

Objeto: Credenciamento para confecção e instalação de vidros, cercas e portões, na Creche Municipal Alosir Moretti.
Valor Estimado Rateado entre os Credenciados nos itens 1 e 2: R$ 23.825,26
Bom Retiro, 14 de abril 2022.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO 62/200

Publicação Nº 3839346
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AB3947BA79C53E43A2286C5FA5F7679F02D12D7B

Extrato Contrato 62/2022 Inexigibilidade de Licitação Nº 15/2022/Credenciamento
Contratante: Município de Bom Retiro
Contratado: José Carlos Ferreira

Objeto: Credenciamento para Serviço de pintura interna e externa no Pré - Escolar do Núcleo Municipal São José e Serviço de pintura interna
e externa e muros no Pré Escolar da Escola de Campo do Barbaquá.
Valor Estimado Rateado entre os Credenciados nos itens 1 e 2: R$ 11.200,00
Bom Retiro, 14 de abril 2022.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO 63/2022

Publicação Nº 3839356
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A01E5DC553101E8D1A97338F16FF68944AD34ED8

Extrato Contrato 63/2022 Inexigibilidade de Licitação Nº 16/2022/Credenciamento
Contratante: Município de Bom Retiro
Contratado: José Leandro Junior 02898505927

Objeto: Credenciamento para Aquisição de calhas de alumínio, com instalação no Ginásio Nenzinho, Núcleo São José e Fundação Cultural.
Valor Estimado Rateado entre os Credenciados nos itens 1, 2, 3 e 4: R$ 15.091,07
Bom Retiro, 14 de abril 2022.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO 64/2022

Publicação Nº 3839361
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 212526FC2CB312151107275BDE9641BE9BD2E8F8

Extrato Contrato 64/2022 Inexigibilidade de Licitação Nº 02/2022/Credenciamento
Contratante: Município de Bom Retiro
Contratado: Auto Mecanica Dedinho Ltda

Objeto: Credenciamento de serviços de manutenção mecânica e elétrica, preventiva e corretiva, serviços de solda e torno, lavação, pintura,
guincho, balanceamento e geometria, com fornecimento de peças, materiais e acessórios, para todos os veículos da Frota do Município de
Bom Retiro.
Valor Estimado Rateado entre os Credenciados nos itens 3, 5 e 7: R$ 837.000,00
Bom Retiro, 14 de abril 2022.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3839378
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D0C27D2CAAD6BB8CEFDE92916337A196436624C8

Extrato Contrato 65/2022 Inexigibilidade de Licitação Nº 02/2022/Credenciamento
Contratante: Município de Bom Retiro
Contratado: RM Manutenções em Ônibus Ltda
Objeto: Credenciamento de serviços de manutenção mecânica e elétrica, preventiva e corretiva, serviços de solda e torno, lavação, pintura,
guincho, balanceamento e geometria, com fornecimento de peças, materiais e acessórios, para todos os veículos da Frota do Município de
Bom Retiro.
Valor Estimado Rateado entre os Credenciados nos itens 2, 4 e 8: R$ 225.871,00
Bom Retiro, 14 de abril 2022.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO 67/2022

Publicação Nº 3839901
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6C981A19EFB8EB57B91E764EE4F7099AEF7DA2DF

Extrato Contrato 672022 Inexigibilidade Chamada Publica Nº 10/2022
Contratante: Município de Bom Retiro
Contratado: Cooperativa Agroindustrial Empreendedora Sul Catarinense
Objeto: Recebimento de projetos de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar, empreendedor familiar rural, cooperativas e
associações para atender os alunos matriculados nas escolas que ofertam a educação infantil, ensino fundamental, médio, da rede pública
municipal de ensino de Bom Retiro/SC.
Valor Total: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP
Bom Retiro, 19 de abril de 2022.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO 68/2022

Publicação Nº 3840193
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B557FBE84E75B57EFB6680E6EBFC332C11D3749F

Extrato Contrato 68/2022 Inexigibilidade de Licitação Nº 02/2022/Credenciamento
Contratante: Município de Bom Retiro
Contratado: Prime Comercio e Serviços Automotivos Ltda
Objeto: Credenciamento de serviços de manutenção mecânica e elétrica, preventiva e corretiva, serviços de solda e torno, lavação, pintura,
guincho, balanceamento e geometria, com fornecimento de peças, materiais e acessórios, para todos os veículos da Frota do Município de
Bom Retiro.
Valor Estimado Rateado entre os Credenciados nos itens 3, 4, 5 e 9: R$ 481.115,00
Bom Retiro, 19 de abril 2022.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO 69/2022

Publicação Nº 3840249
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1803C8FDD57D99101790D9493A90B29CEFF187E7

Extrato Contrato 69/2022 Inexigibilidade de Licitação Nº 02/2022/Credenciamento
Contratante: Município de Bom Retiro
Contratado: Seeber & Lutkemieir Serviços Automotivos Ltda
Objeto: Credenciamento de serviços de manutenção mecânica e elétrica, preventiva e corretiva, serviços de solda e torno, lavação, pintura,
guincho, balanceamento e geometria, com fornecimento de peças, materiais e acessórios, para todos os veículos da Frota do Município de
Bom Retiro.
Valor Estimado Rateado entre os Credenciados nos itens 3, 4, 5 e 9: R$ 481.115,00
Bom Retiro, 19 de abril 2022.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3839460

MINUTA EDITAL DE INEXIGIBILIDADE Nº 13/2022- CREDENCIAMENTO
O Município de Bom Retiro, através do Prefeito Municipal de Bom Retiro/SC, torna público, para o conhecimento dos interessados, que lança processo de licitação de Credenciamento, visando receber propostas e documentos de habilitação, objetivando o Credenciamento para
Fornecimento de uniformes para a Secretária de Educação do Município de Bom Retiro, conforme especificações do Termo de Referência e
demais anexos, que será regido pela Lei Federal 14.133/21 e Decreto Municipal 95/2021, com sua redação atual. Os documentos necessários ao credenciamento e as propostas serão recebidos pelo Agente de Contratação, durante o período de vigência deste edital, durante o
horário de funcionamento do setor administrativo da Prefeitura Municipal de Bom Retiro – SC. Maiores informações podem ser obtidas na
Prefeitura de Bom Retiro pelo Fone (049) 32770183, das 09:00/12:00 das 13:30/17:00. Edital disponível no website oficial: www.bomretiro.
sc.gov.br. Cumpridas as formalidades, publique-se o presente para que surta efeito legal
Bom Retiro, 20 de abril de 2022.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito

TERMO ADITIVO ATA REGISTRO DE PREÇOS 53 A 64/2021

Publicação Nº 3839431

Primeiro Termo Aditivo das Atas de Registro de Preços 53 a 64/2021
Contratante: Município de Bom Retiro
Contratadas: Centermeddi Com de Prod. Hosp. Ltda; Dimaster Com. de Prod. Hospitalar Ltda; Medilar Importação e Distribuição de Prod.
Medico Hospitalares; Soma SC Materiais Cirúrgicos Ltda; Altermed Mat. Médico Hospitalar Ltda; Cirúrgica Santa Cruz; F & F Distribuidora
de Medicamentos Ltda; Dimeva Distribuidora e Importadora Ltda; Medicamentos de AZ Eireli EPP; Sulmedic Com. de Medicamentos Eireli;
Atons do Brasil Dist. de Prod. Hospitalares Ltda; Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda. Objeto: O presente termo aditivo estabelece a
prorrogação das Atas de Registro de Preços 53 a 64/2021, nos termos do art. 57, II, da Lei n. 8.666/1993, sendo sua vigência até 31/12/22.
O presente Termo Aditivo passa a viger em 17 de março de 2022. Ficam ratificadas as demais cláusulas das Atas de Registro de Preços,
desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Bom Retiro, 15 de março de 2022.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal
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Braço do Trombudo
Prefeitura
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66/2022

Publicação Nº 3839933
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 028F36B2592FB290A079B47BE4289E64ED7DFADA

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO-SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 66/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO
CONTRATADA: COMERCIAL GEHRKE EIRELI, inscrita no CNPJ n°83.138.313/0001-38
ENDEREÇO: Rua Dom Pedro I, nº160, Bairro Centro, Braço do Trombudo/SC
OBJETO: Constitui objeto da presente dispensa de licitação, aquisição de lavadoras de roupa através da Secretaria de Educação do Município
de Braço do Trombudo/SC.
VALOR TOTAL: de valor total de R$4.917,00 (quatro mil novecentos e dezessete reais)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
VIGÊNCIA: 19.04.2022 até 19.05.2022
ASSINATURA: 19.04.2022.
Braço do Trombudo, em 19 de abril de 2022.
Nildo Melmestet
Prefeito Municipal

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25/2022

Publicação Nº 3840756

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2022
Contratante: Município de Braço do Trombudo
CNPJ 95.952.230/0001-67,
Sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo – SC.
Contratada: ADL COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ nº15.267.298/0001-78
Valor: R$ 73.913,12
Licitação: 53/2022
Itens: 4,6,7,9,13,21,22,24,28,36,37,38,39,44,45,46,56,61,62,66,71,72,73,74,75,77,78,80
Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de utensílios domésticos a serem utilizados pelas diversas secretarias do Município de
Braço do Trombudo/SC
Vigência: 19.04.2022 até 19.04.2023.
Braço do Trombudo, 19.04.2022.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2022

Publicação Nº 3840761

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2022
Contratante: Município de Braço do Trombudo
CNPJ 95.952.230/0001-67,
Sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo – SC.
Contratada: EONIX SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA ME
CNPJ nº 05.937.672/0001-41
Valor: R$164.009,92
Licitação: 53/2022
Itens:1,2,3,5,8,10,11,12,14,16,17,18,19,20,27,29,30,31,33,34,40,41,42,43,49,50,51,52,53,54,55,57,58,63,64,65,67,68,69,70,76,81,82,85,86,88.89,90,91,93,94,95,101
Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de utensílios domésticos a serem utilizados pelas diversas secretarias do Município de
Braço do Trombudo/SC
Vigência: 19.04.2022 até 19.04.2023.
Braço do Trombudo, 19.04.2022.
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Publicação Nº 3839929
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D1A7D68810A7E01336083D7C7C1629BAE618071F

EXTRATO DE CONTRATO 49/2022
Contratante: Município de Braço do Trombudo
CNPJ 95.952.230/0001-67
Sito a Praça da Independência, 25
Braço do Trombudo – SC.
Contratada: COMERCIAL GEHRKE EIRELI
CNPJ n°83.138.313/0001-38
Rua Dom Pedro I
Bairro Centro
Braço do Trombudo /SC
Objeto: Constitui objeto da presente dispensa de licitação, aquisição de lavadoras de roupa através da Secretaria de Educação do Município
de Braço do Trombudo/SC
Valor: R$4.917,00 (quatro mil novecentos e dezessete reais).
Vigência até 19/05/2022
Data da assinatura: 19/04/2022
Nildo Melmestet - Prefeito Municipal

EXTRATO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 65/2022
EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL SRP
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E MEI

Publicação Nº 3840700

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8845F841A9738D67C1D5F60C86F46B66B79F2908

O Município de Braço do Trombudo/SC torna público para conhecimento dos interessados que as 08h30min do dia 04/05/2022, estará selecionando a melhor proposta para Registro de preços para eventuais serviços de penteados, unhas e maquiagens para as realezas durante
as representações oficiais do Município de Braço do Trombudo/SC. Informações pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br ou pelo site www.bracodotrombudo.sc.gov.br.
Braço do Trombudo, em 19 de abril de 2022.
Nildo Melmestet - Prefeito Municipal.

EXTRATO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2022 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 67/2022
EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL SRP

Publicação Nº 3840706

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B5E08FBD2411216F1E623B453A6312AC8F928462

O Município de Braço do Trombudo/SC torna público para conhecimento dos interessados que as 13h30min do dia 04/05/2022, estará selecionando a melhor proposta para Registro de preço para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de pedreiro/carpinteiro, servente de pedreiro/carpinteiro e pintor, para realizar manutenções diversas e pequenas reformas em locais indicados pelo Município
de Braço do Trombudo/SC, com fornecimento de materiais e mão de obra.. Informações pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail: licitacao@
bracodotrombudo.sc.gov.br ou pelo site www.bracodotrombudo.sc.gov.br.
Braço do Trombudo, em 19 de abril de 2022.
Nildo Melmestet - Prefeito Municipal.

PORTARIA 081/2022

Publicação Nº 3840390

PORTARIA Nº 081/2022
Nildo Melmestet, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e amparado na
Lei Complementar nº 08/99 de 17.11.99, etc...
RESOLVE:
Art.1º- Exonerar a servidora CARICE ELISABETH LARSEN WOLNIEWICZ, ocupante do cargo em comissão de SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, do quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, nomeada pela Portaria 001/2021, a partir de
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19.04.2022.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3°
da Lei n° 0597/2008 de 09.07.2008.
Braço do Trombudo, em 19 de Abril de 2022.
Nildo Melmestet
Prefeito Municipal

PORTARIA 082/2022

Publicação Nº 3840573

PORTARIA 082/2022
Nildo Melmestet, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e amparado na
Lei Complementar nº 09/99 de 17.11.99, Art. 30, inciso I, etc...
RESOLVE:
Art.1º- Exonerar a pedido, o servidor ANDRE LUIS BECKER, ocupante do cargo de ENGENHEIRO CIVIL, do quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Braço do Trombudo, nomeado pela Portaria nº 059/2022, a partir de 13.04.2022.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3°
da Lei n° 0597/2008 de 09.07.2008.
Braço do Trombudo, em 19 de Abril de 2022.
Nildo Melmestet
Prefeito Municipal

PORTARIA 083/2022

Publicação Nº 3840577

PORTARIA Nº 083/2022
NOMEIA SERVIDORA, ACT
Nildo Melmestet, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e amparado no
artigo 8º da Lei Complementar nº 08/99 de 17.11.99 e na Lei Complementar nº 107/2012 de 11.04.2012, etc.
RESOLVE:
Art.1º Nomear THAYSE PERINI APARICIO, para exercer o cargo de ENGENHEIRO(A) CIVIL, por ter sido aprovada em Processo Seletivo nº
006/2021 com jornada de trabalho de 20(vinte) horas semanais, a partir de 19.04.2022.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3°
da Lei n° 0597/2008 de 09.07.2008.
Braço do Trombudo, em 19 de Abril de 2022.
Nildo Melmestet
Prefeito Municipal
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Brunópolis
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 22/2022

Publicação Nº 3839125

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1E33AD7D55C401A3DE59A6687AFCBD4A5246D590

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS
Processo Licitatório nº 22/2022 – Edital de Pregão Presencial nº 10/2022
Objeto: Contratação de empresa para realização de aulas de arte marcial (karate) e aulas esportivas (futsal e atletismo). Data e horário: o
recebimento dos envelopes de “proposta comercial” e “documentação de habilitação” será até às 09h00min do dia 02/05/2022, sendo que
a abertura e julgamento do processo licitatório será no mesmo dia e horário. Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura
Municipal de Brunópolis, Rua Selmo Heck, 2045, Centro, Brunópolis/SC, CEP 89634-000. A íntegra do edital está disponível no endereço
eletrônico na Internet www.brunopolis.sc.gov.br. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3556-0019/3556-0020 ou no
endereço citado.
Volcir Canuto - Prefeito Municipal

LEI N. 1008 DE 19 DE ABRIL DE 2022. CONCEDE REPOSIÇÃO DA PERDA INFLACIONÁRIA E AUMENTO REAL
AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, AOS CARGOS DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3840168

LEI N. 1008 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE REPOSIÇÃO DA PERDA INFLACIONÁRIA E AUMENTO REAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS,
AOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VOLCIR CANUTO, Prefeito Municipal de Brunópolis, no uso de suas atribuições e na forma da Lei, FAZ saber a todos os habitantes que os
Vereadores aprovaram e ELE sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. É concedido, a título de reposição de perda inflacionária, aos Servidores Públicos Municipais ativos, inativos e pensionistas, de
Programas de Saúde, Assistenciais, Conselheiros Tutelares, aos cargos de provimento em comissão e agentes políticos a recomposição de
11,73% (ONZE VIRGULA SETENTA E TRÊS POR CENTO).
Art. 2º. O percentual indicado no artigo 1º corresponde à média aritmética da inflação registrada pelo índice do INPC, durante o período de
março de 2021 a março de 2022, divulgado pelo IBGE.
Art. 3º. Fica concedido a titulo de aumento real o percentual de 1,27% a todos os Servidores Públicos Municipais, exceto os agentes políticos.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente do Município.
Art.5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brunópolis, SC, 19 de abril de 2022.
VOLCIR CANUTO
Prefeito Municipal
ELAINE NOVACKI DOS SANTOS
Secretária de Administração Planejamento e Fazenda
Registrada e Publicada no DOM e Site Município.

LEI N. 1009, DE 19 DE ABRIL DE 2022. CONCEDE REPOSIÇÃO DA PERDA INFLACIONÁRIA AO PREFEITO, VICEPREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3840147

LEI N. 1009, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE REPOSIÇÃO DA PERDA INFLACIONÁRIA AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VOLCIR CANUTO, Prefeito Municipal de Brunópolis, no uso de suas atribuições e na forma da Lei, FAZ saber a todos os habitantes que os
Vereadores aprovaram e ELE sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. É concedido, a título de reposição de perda inflacionária, ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais a recomposição de
11,73% (ONZE VIRGULA SETENTA E TRÊS POR CENTO).
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Art. 2º. O percentual indicado no artigo 1º corresponde à média aritmética da inflação registrada pelo índice do INPC, durante o período de
março de 2021 a março de 2022, divulgado pelo IBGE.
Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente do Município.
Art.4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brunópolis, SC, 19 de abril de 2022.
VOLCIR CANUTO
Prefeito Municipal
ELAINE NOVACKI DOS SANTOS
Secretária de Administração Planejamento e Fazenda
Registrada e Publicada no DOM e Site Município.

LEI N. 1010, DE 19 DE ABRIL DE 2022. CONCEDE REPOSIÇÃO DA PERDA INFLACIONÁRIA AOS VEREADORES E
AO PRESIDENTE DA CÂMARA DE BRUNÓPOLIS – SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3840154

LEI N. 1010, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE REPOSIÇÃO DA PERDA INFLACIONÁRIA AOS VEREADORES E AO PRESIDENTE DA CÂMARA DE BRUNÓPOLIS – SC E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
VOLCIR CANUTO, Prefeito Municipal de Brunópolis, no uso de suas atribuições e na forma da Lei, FAZ saber a todos os habitantes que os
Vereadores aprovaram e ELE sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. É concedido, a título de reposição de perda inflacionária, aos Vereadores e ao Presidente da Câmara a recomposição de 11,73%
(ONZE VIRGULA SETENTA E TRÊS POR CENTO).
Art. 2º. O percentual indicado no artigo 1º corresponde à média aritmética da inflação registrada pelo índice do INPC, durante o período de
março de 2021 a março de 2022, divulgado pelo IBGE.
Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente do Município.
Art.4. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brunópolis, SC, 19 de abril de 2022.
VOLCIR CANUTO
Prefeito Municipal
ELAINE NOVACKI DOS SANTOS
Secretária de Administração Planejamento e Fazenda
Registrada e Publicada no DOM e Site Município.

LEI N. 1011, DE 19 DE ABRIL DE 2022. CONCEDE REPOSIÇÃO DA PERDA INFLACIONÁRIA E AUMENTO REAL
AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3840159

LEI N. 1011, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE REPOSIÇÃO DA PERDA INFLACIONÁRIA E AUMENTO REAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VOLCIR CANUTO, Prefeito Municipal de Brunópolis, no uso de suas atribuições e na forma da Lei, FAZ saber a todos os habitantes que os
Vereadores aprovaram e ELE sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. É concedido, a título de reposição de perda inflacionária, aos Servidores Públicos Municipais do Poder Legislativo a recomposição de
11,73% (ONZE VIRGULA SETENTA E TRÊS POR CENTO).
Art. 2º. O percentual indicado no artigo 1º corresponde à média aritmética da inflação registrada pelo índice do INPC, durante o período de
março de 2021 a março de 2022, divulgado pelo IBGE.
Art. 3º. Fica concedido a titulo de aumento real o percentual de 1,27% a todos os Servidores Públicos Municipais, incluindo os do Poder
Legislativo.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente do Município.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 454

Art.5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brunópolis, SC, 19 de abri de 2022.
VOLCIR CANUTO
Prefeito Municipal
ELAINE NOVACKI DOS SANTOS
Secretária de Administração Planejamento e Fazenda
Registrada e Publicada no DOM e Site Município.
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Brusque
Prefeitura
EDITAL Nº 002-2022 RESULTADO PRELIMINAR PROCESSO SELETIVO-SEME

Publicação Nº 3840861

EDITAL Nº 002/2022
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR - PROCESSO SELETIVO N. 002/2022
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, PÚBLICA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR do Processo Seletivo para o
cargo de Assistente de Alfabetização Voluntários para o Programa tempo de Aprender, conforme segue:
Nº NOME PONTOS
001
002
003
004

RITA DE CÁSSIA GUSMÃO DE SENNA SILVA 05
ALBILEIDE DE CÁSSIA SANTANA SILVA 03
LOLITA CASSIANA DESIDÉRIO 03
CHARLENE VOSS GUERREIRO 01

Eliani Aparecida Busnardo Buemo
Secretária Municipal de Educação de Brusque

EXTRATO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023-2021-FMS

Publicação Nº 3840836

EXTRATO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023-2021-FMS
ESPÉCIE: 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 023/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CÔNSUL CARLOS RENAUX LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 82.986.985/0001-30. OBJETO: ALTERAÇÃO QUANTITATIVA
NO VALOR DE R$ R$94.514,40. SIGNATÁRIOS: OSVALDO QUIRINO DE SOUZA E PE. NÉLIO ROBERTO SCHWANKE.

EXTRATO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023-2021-FMS

Publicação Nº 3840843

EXTRATO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023-2021-FMS
ESPÉCIE: 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 023/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL
ARQUIDIOCESANO CÔNSUL CARLOS RENAUX LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 82.986.985/0001-30. OBJETO: ALTERAÇÃO QUALITATIVO
NO VALOR DE R$ R$400.000,00. SIGNATÁRIOS: OSVALDO QUIRINO DE SOUZA E PE. NÉLIO ROBERTO SCHWANKE.

EXTRATO 217 2022 -ENFERMEIRO

Publicação Nº 3841026

MUNICÍPIO DE BRUSQUE
EXTRATO 217/2022
EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO POR TEMPO DETERMINADO, ENTRE O MUNICÍPIO DE BRUSQUE E:
CONTRATADO
PATRICIA MACHADO DOS REIS

INÍCIO DO CONTRATO / TÉRMINO DO CONTRATO
22/04/2022-21/04/2023

ORIGEM: Processo Seletivo Simplificado 009/2021
FUNDAMENTO: Lei n° 4.442/2021
OBJETO: O CONTRATADO trabalhará para a contratante nas funções de ENFERMEIRO, dentro da natureza do seu cargo, com carga horária
de 40 horas semanais.
Brusque, 19/04/2022
SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO
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Publicação Nº 3840827

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004-2022
ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2022 EM 14/04/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VALOR: R$192.222,90ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021. SIGNATÁRIO: OSVALDO QUIRINO DE SOUZA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005-2022

Publicação Nº 3840829

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005-2022
ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2022 EM 18/04/2022. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, VALOR:
R$265.502,70 ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021. SIGNATÁRIO: OSVALDO QUIRINO DE SOUZA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010-2022

Publicação Nº 3840831

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010-2022
ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2022 EM 08/04/2022. AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRUTA E BENEFICIADA DE CAMBARÁ
E PINUS, CHAPAS COMPENSADAS (RESINADAS, NAVAL E PLASTIFICADO), CHAPAS MDF (CRUA E REVESTIDA) EM CHAPA DE LAMINADO
MELAMÍNICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, VALOR:
R$444.137,90 ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022. SIGNATÁRIO: ANDREA PATRICIA VOLKMANN.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011-2022

Publicação Nº 3840833

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011-2022
ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2022 EM 14/04/2022. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO SEGMENTO CÁRNEO, VALOR:
R$2.839.862,50 ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. SIGNATÁRIO: ELIANI APARECIDA BUSNARDO BUEMO.

EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PGMB Nº 47-2022

Publicação Nº 3841724

EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PGMB Nº 47/2022
Data da Instauração: 19/04/2022
Interessado: Marcelo Paulo Tomazoni
Assunto: requerimento administrativo para impugnação do edital n. 001/2022/FME

EXTRATO PROCESSO LICITATORIO Nº 015-2022-CONCORRENCIA-SAMAE
PROCESSO LICITATÓRIO 015/2022

Publicação Nº 3840870

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A1A69A91B1C968EF6EE5EC4F81885B933D7BF872

MODALIDADE CONCORRENCIA
Encontra-se aberta no SAMAE de Brusque/SC, o Processo Licitatório 015/2022, na modalidade de Concorrência, do tipo menor preço por
item, para fornecimento completo de projeto, fabricação, montagem, instalação e operação de uma Estação de Tratamento de Água, modular metálica em aço carbono SAC 350 ou material de superior qualidade, aberta, contemplando também projeto executivo de obra civil e
operação assistida. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 07 de junho de 2022, às 14:00 horas.
Registrado no TCE/SC com a chave: A1A69A91B1C968EF6EE5EC4F81885B933D7BF872
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados junto ao Setor de Compras do SAMAE, sito a Rua Doutor Penido, 297, Centro,
Brusque, ou pelo site: www.samaebru.com.br
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone 47 3255-0500, ramal 207.
William Fernandes Molina
Diretor Presidente
SAMAE – Brusque
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Publicação Nº 3840866

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8A989E1A4BF88CA85E9F4484E460FD27F74EFE15

PREGÃO PRESENCIAL n° 037/2022
Processo Licitatório n° 053/2022
O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, através da Secretaria de
Infraestrutura Estratégica, situado na Praça das Bandeiras, n.
45, Centro, cidade de Brusque/SC, Centro, torna público que
realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
destinada
ao
recebimento
de
propostas
para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO
DE AMBIENTES DA SEDE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC.
Local da entrega: Prefeitura Municipal de Brusque.
Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: dia
06/05/2022 às 09h:00min. Início da Sessão de Disputa de
Preços: às 09h30min, do mesmo dia.
Informações e retirada do Edital no horário comercial no
Departamento de Licitações da Prefeitura ou preferencialmente
através do site: https://brusque.atende.net/. 18/04/22.
ANDREA PATRÍCIA VOLKMANN. Secretária de
Infraestrutura Estratégica. Código: 278172 Chave TCE:
8A989E1A4BF88CA85E9F4484E460FD27F74EFE15

PORTARIA N. 14.365 -2022- COMED-ERRATA

Publicação Nº 3840934

ERRATA
Na Portaria n. 14.365, de 13 de abril de 2022, publicada em 18 de abril de 2022, no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC, onde se lê:
“Art. 1º Substituir membro representante de entidade governamental no Conselho Municipal do Idoso - CMI, nomeado por meio da Portaria
n. 14.007/2021, conforme segue:”
Leia-se:
“Art. 1º Substituir membros representantes de entidade não governamental no Conselho Municipal de Educação - COMED, nomeados por
meio da Portaria n. 14.007/2021, conforme segue:”
Prefeitura Municipal de Brusque, em 18 de abril de 2022.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 669-2022

Publicação Nº 3840937

Portaria nº 669/2022
O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, no uso de suas atribuições legais,
de acordo com o art. 111, II, III, e c/c com o Decreto n° 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1º – Convalidar Licença Prêmio ao(a) servidor(a) EVANDRO ADEMIR FELIX, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor,
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, pelo prazo de 90 dias, no período compreendido entre 18/04/2022 a 16/07/2022, referente
ao período aquisitivo iniciado em 01/04/2013.
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Parágrafo Único – A licença que trata este artigo se dá com fulcro nos art. 144 e seguintes da LC 147/2009.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir de 18/04/2022, revogando-se as disposições
em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, 19 de Abril de 2022.
WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 670-2022

Publicação Nº 3840939

Portaria nº 670/2022
O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, no uso de suas atribuições legais,
de acordo com o art. 111, II, III, e c/c com o Decreto n° 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder férias ao(s) servidor(es) relacionado(s), conforme segue:
Contrato

Seq

Nome do Servidor

Lotação

Início Gozo

Final Gozo

Dias Gozo

610968

1

ANGELITA PEDRINI

Fundação Cultural de Brusque

19/04/2022

03/05/2022

15

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir de 19/04/2022, revogando-se as disposições
em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, 19 de Abril de 2022.
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC
WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO
Diretora de Recursos Humanos

TERMO DE POSSE- DAYVID JHONNY SANTOS DE SOUSA- 028-2022

Publicação Nº 3840928

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
TERMO DE POSSE
O Prefeito Municipal EMPOSSA nesta data o servidor DAYVID JHONNY SANTOS DE SOUSA, nomeado através da Portaria 14.363, de 13
de Abril de 2022, para ocupar o cargo de provimento em comissão como CHEFE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
O servidor apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições no
exercício do cargo público.
Brusque, 14 de Abril de 2022.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito Municipal
DAYVID JHONNY SANTOS DE SOUSA
Empossado
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Publicação Nº 3840924

MUNICÍPIO DE BRUSQUE
EXTRATO 213/2022
EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO POR
TEMPO DETERMINADO, ENTRE O MUNICÍPIO DE BRUSQUE E:
CONTRATADO

INÍCIO DO CONTRATO / TÉRMINO DO
CONTRATO

VALDIR MACHADO

18/04/2022-17/04/2023

ORIGEM: Processo Seletivo Simplificado 002/2021
FUNDAMENTO: Lei n° 4.442/2021
OBJETO: O CONTRATADO trabalhará para a contratante nas funções de SERVENTE
SERVIÇOS GERAIS, dentro da natureza do seu cargo, com carga horária de 40 horas
semanais.
Brusque, 14/04/2022
SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO
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Caçador
Prefeitura
PORTARIA Nº 36.384

Publicação Nº 3839992

PORTARIA Nº 36.384, de 6 de abril de 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, nos termos da Lei Complementar nº 163, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a contratação
de pessoal em caráter temporário,
CONSIDERANDO a Portaria nº 36.210, de 04 de março de 2022, que contratou diversos profissionais para o preenchimento de funções em
caráter temporário na Secretaria Municipal da Educação,
CONSIDERANDO a necessidade de adequações nos contratos das servidoras abaixo mencionadas a fim de atender ao interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR o art. 1º da Portaria nº 36.210, de 04 de março de 2022, somente no que se refere à servidora abaixo relacionada, passando a vigorar conforme segue:
Nome

Cargo

Ref

CH

Atuação

Razão

Período

Jessica Gomes

Professor de Ensino
Fundamental I

1/A

20

EMEB Profª Maria Luiza
Martins Barbosa

Vaga transitória (Escola em Tempo
Integral)

10/03/2022 a 19/12/2022

Art. 2º ALTERAR o art. 2º da Portaria nº 36.210, de 04 de março de 2022, somente no que se refere à servidora abaixo relacionada, passando a vigorar conforme segue:
Nome

Cargo

Ref

CH

Atuação

Razão

Período

Denise Regina
Lopes

Especialista em Assuntos Educacionais

1/A

40

EMEB Alto Bonito

Vaga transitória (Escola em Tempo
Integral)

14/03/2022 a 19/12/2022

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete da Secretária Municipal da Educação, em 6 de abril de 2022.
Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 36.385

Publicação Nº 3839997

PORTARIA Nº 36.385, de 6 de abril de 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, nos termos da Lei Complementar nº 163, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a contratação
de pessoal em caráter temporário,
CONSIDERANDO a Portaria nº 36.213, de 04 de março de 2022, que contratou diversos profissionais para o preenchimento de funções em
caráter temporário na Secretaria Municipal da Educação,
CONSIDERANDO a necessidade de adequações nos contratos das servidoras abaixo mencionadas a fim de atender ao interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR o art. 1º da Portaria nº 36.213, de 04 de março de 2022, somente no que se refere às servidoras abaixo relacionadas,
passando a vigorar conforme segue:
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Nome

Cargo

Ref

CH

Atuação

Razão

Período

Analu Santin

Professor de Ensino
Fundamental I

1/A

20

EMEB Morada do Sol

Vaga Transitória

10/03/2022 a 19/12/2022

Marineiva Terezinha
Ildebrando

Professor de Educação
Infantil

1/A

20

EMEB Pe. José Chamot (extensão
EEB Santo Damo)

Vaga Transitória

08/03/2022 a 19/12/2022

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete da Secretária Municipal da Educação, em 6 de abril de 2022.
Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 36.386

Publicação Nº 3840003

PORTARIA Nº 36.386, de 6 de abril de 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, nos termos da Lei Complementar nº 163, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a contratação
de pessoal em caráter temporário,
CONSIDERANDO a Portaria nº 36.211, de 04 de março de 2022, que contratou diversos profissionais para o preenchimento de funções em
caráter temporário na Secretaria Municipal da Educação,
CONSIDERANDO a necessidade de adequações nos contratos dos servidores abaixo mencionados a fim de atender ao interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR o art. 1º da Portaria nº 36.211, de 04 de março de 2022, somente no que se refere aos servidores abaixo relacionados,
passando a vigorar conforme segue:
Nome

Cargo

Ref

CH

Atuação

Razão

Período

Pagamento

Fabio Alves de
Oliveira

Auxiliar de Biblioteca

1/A

40

EMEB Tabajara

Vaga Excedente

07/03/2022 a
30/04/2022

............
Habilitado

Josiane Aparecida
Granemann Lemos
dos Santos

Professor de Ensino
Fundamental I

1/A

20

EMEB Henrique Júlio
Berger

VV Meriluci Trento

11/03/2022 a
22/03/2022

20% regência de
classe- hab

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete da Secretária Municipal da Educação, em 6 de abril de 2022.
Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 36.387

Publicação Nº 3840007

PORTARIA Nº 36.387, de 6 de abril de 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, nos termos da Lei Complementar nº 163, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a contratação
de pessoal em caráter temporário,
CONSIDERANDO a Portaria nº 36.212, de 04 de março de 2022, que contratou diversos profissionais para o preenchimento de funções em
caráter temporário na Secretaria Municipal da Educação,
CONSIDERANDO a necessidade de adequações nos contratos da servidora abaixo mencionada a fim de atender ao interesse público,
RESOLVE:
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Art. 1º ALTERAR o art. 1º da Portaria nº 36.212, de 04 de março de 2022, somente no que se refere à servidora abaixo relacionada, passando a vigorar conforme segue:
Nome

Cargo

Ref

CH

Atuação

Razão

Período

Ieda Maria Horning dos
Santos

Professor de Educação Infantil

1/A

40

CMEI Santa Clara

VV Sandra R. dos Santos, 02/03/2022 a
lic. trat. saúde
16/03/2022

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete da Secretária Municipal da Educação, em 6 de abril de 2022.
Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 36.390

Publicação Nº 3840011

PORTARIA Nº 36.390, de 6 de abril de 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, mais o previsto no art. 68 e art. 69 da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador e art. 57, § 2º da Lei Complementar nº 286, de 16/12/2014 que institui o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos, disposições estatutárias para os servidores do Magistério Público Municipal e dá outras providências,
CONSIDERANDO as faltas justificadas e injustificadas apuradas no período de 1º a 31 de março de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º EFETUAR o desconto em folha de pagamento dos Servidores abaixo relacionados e lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, especificando código, nome, local de atuação, faltas e período:
I – FALTAS JUSTIFICADAS
Código

Nome

Cargo

Local de atuação

17455
18234
17587

Adeline Aparecida Ferasso
Adeline Aparecida Ferasso
Adriana de Oliveira de S. Goetten

Professor de Educação Infantil
Professor de Educação Infantil
Professor de Educação Infantil

EMEB Henrique Júlio Berger
EMEB Morada do Sol
EMEB Maria Luiza Barbosa

Dias de
Afastamento
01 dia
01 dia
01 dia

2532

Adriana Loss

Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Alcides Tombini

04 dias

6948

Adriana Loss

Professor de Ensino Fundamental II

EMEB Alcides Tombini

04 dias

71
10542
17443
17443
17444

Airton Carlos Leite
Alexandre Maicon de Lima
Aline Balbinoto
Aline Balbinoto
Aline Colla Hahn

Professor de Ensino
Secretário Escolar
Professor de Ensino
Professor de Ensino
Professor de Ensino

SME
SME
EMEB Hilda G. de Sousa
EMEB Hilda G. de Sousa
EMEB Esperança

01 dia
2h
½ dia
½ dia
01 dia

16507

Aline dos Santos Otto

Professor de Ensino Fundamental II

EMEB Marcos Olsen

02 dias

17588

Ana Paula da Silva Pereira

Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Henrique Júlio Berger

01 dia

17588

Ana Paula da Silva Pereira

Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Henrique Júlio Berger

02 dias

Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Morada do Sol

01 dia

Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Morada do Sol

03 dias

Professor de Educação Infantil
Nutricionista

CMEI Elmar Pereira Rosa
SME

01 dia
01 dia

Fundamental I
Fundamental II
Fundamental II
Fundamental II

17458
17185

Andressa de Fátima Rodrigues dos
Santos
Andressa de Fátima Rodrigues dos
Santos
Angela dos Santos
Angélica Beatriz de Oliveira

17569

Anna Paula Luz

Professor de Ensino Fundamental II

EMEB Castelhano

03 dias

17569

Anna Paula Luz

Professor de Ensino Fundamental II

EMEB Castelhano

02 dias

14862

Antônio Marcos Carlin do Prado

Professor de Ensino Fundamental II

EMEB Hilda G. de Sousa

01 dia

16371
16371

Período
29/03/2022
29/03/2022
28/03/2022
08/03/2022
11/03/2022
08/03/2022
11/03/2022
14/03/2022
31/03/2022
10/03/2022
17/03/2022
10/03/2022
30/03/2022
31/03/2022
18/03/2022
21/03/2022
22/03/2022

a
a

a

a

03/03/2022
13/03/2022 a
15/03/2022
03/03/2022
23/09/2022
15/03/2022 a
17/03/2022
23/03/2022 a
24/03/2022
08/03/2022
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828
17591

Bernadete Maria Ribeiro
Bruna Ribeiro Moraes Ferreira

Professor de Ensino Fundamental I
Professor de Educação Infantil

EMEB Hilda G. de Sousa
EMEB Hilda G. de Sousa

01 dia
01 dia

17462

Bruna Rosa Boico

Professor de Educação Infantil

CMEI Elmar Pereira Rosa

03 dias

17665
17595
17421

Clacir Maria Santin Fonseca

Especialista em Assuntos Educacionais

CMEI Elmar Pereira Rosa

01 dia

31/03/2022
31/03/2022
28/03/2022 a
30/03/2022
04/03/2022

Claimari Artuzzo Costa

Professor de Ensino Fundamental II

CMEI Santa Clara

01 dia

04/03/2022

Professor de Educação Infantil

EMEB Ulysses Guimarães

02 dias

Professor
Professor
Professor
Servente
Professor

EMEB Maria Luiza Barbosa
EMEB Marcos Olsen
EMEB Marcos Olsen
CMEI Santa Clara
CMEI Elmar Pereira Rosa

01
01
01
01
01

8953
14179
14179
3380
17598

Claudia Ap. Pereira dos Santos
Bohrer
Claudia Aparecida de Souza
Clenir Aparecida Nuriles Rosário
Clenir Aparecida Nuriles Rosário
Cleonice Aparecida Mokfa
Cleuzeni Farias Lopes

17801

Cristiane Batista da Silva

Professor de Ensino Fundamental II

EMEB Maria Luiza Barbosa

05 dias

5021
17669
16377
17448

Cristiane dos Santos Lima
Cristiane dos Santos Marchesan
Cristina Aparecida Becker
Daniel Portella Nunes

Servente
Especialista em Assuntos Educacionais
Professor de Ensino Fundamental I
Professor de Ensino Fundamental II

EMEB
EMEB
EMEB
EMEB

01
01
01
01

17358

Dayane Aparecida Soares Bilibio

Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Ir. Venâncio José

02 dias

18307

Deisiane Apareicida de Paulo

EMEB Tabajara

01 dia

18/03/2022

17359

Dhenniffer Fagotto Alves

Professor de Sala de Recursos
Multifuncionais
Professor de Educação Infantil

EMEB Maria Luiza Barbosa

01 dia

1268

Dirceu Ribeiro de Mello

Professor de Ensino Fundamental II

EMEB Morada do Sol

05 dias

11914

Diva Neide Pacheco Rodrigues

Auxiliar de Creche e Berçário

CMEI Elmar Pereira Rosa

01 dia

17465

Eda Nair Baseggio

Professor de Educação Infantil

EMEB Marcos Olsen

07 dias

4258

Edilene Kutcher da Silva

Professor de Ensino Fundamental II

4258

Edilene Kutcher da Silva

Professor de Ensino Fundamental II

14167

Eliana Ap. Ramos Batista Padilha

01 dia

18270

Eliane Aparecida Alves

Professor de Educação Infantil
Professor de Ensino Fundamental II –
Projeto de Dança

EMEB Hilda Granemann de
Sousa
EMEB Hilda Granemann de
Sousa
EMEB Padre José Chamot
EMEB Hilda Granemann de
Sousa

30/03/2022
08/03/2022
12/03/2022
04/03/2022
07/03/2022
13/03/2021
02/03/2022
03/02/2022
08/03/2022
10/03/2022
31/03/2022

01 dia

18/03/2022

16824

Eliane Scotti Alvarenga

Secretário Adjunto

SME

14 dias

16824

Eliane Scotti Alvarenga

Secretário Adjunto

01 dia

17739

Eliane Souza Luz dos Santos

Especialista em Assuntos Educacionais

17739
17739
16382
17676

Eliane Souza Luz dos Santos
Eliane Souza Luz dos Santos

Especialista em Assuntos Educacionais
Especialista em Assuntos Educacionais

SME
EMEB Hilda Granemann de
Sousa
EMEB Hilda G. de Sousa
EMEB Hilda G. de Sousa

01 dia
½ dia

10/03/2022 a
23/03/2022
28/03/20222
16/03/2022 a
18/03/2022
22/03/2022
28/03/2022

Elis Angela Wagner

Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Esperança

01 dia

15/03/2022

18255

Elis Regina Menger Basqueira

Secretário Escolar

EMEB Maria Luiza Barbosa

02 dias

799

Elisandra Aparecida Giacomel

Secretário Escolar

SME

01 dia

17733

Elizandra Aparecida Bechert

Especialista

EMEB Ulysses Guimarães

03 dias

17610
18323
17365
17431

Emanuela Ferreira
Evelyn Cristina Lenz
Fábio Alves de Oliveira
Fabíola Morona

Professor de Ensino Fundamental II
Professor de Ensino Fundamental II
Auxiliar de Biblioteca
Professor de Ensino Fundamental I

EMEB
EMEB
EMEB
EMEB

01 dia
½ dia
01 dia
01 dia

2017

Fátima Hammes

Professor de Educação Infantil

EMEB Castelhano

03 dias

3321

Fátima Hammes

Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Castelhano

03 dias

17809
17809
9147
16384

Felipe Aloísio da Cruz
Felipe Aloísio da Cruz
Flávia Beims Mostiack
Flávia Regina Machado

EMEB
EMEB
EMEB
EMEB

01
01
02
01

10532

Franciele Escher

Professor de Ensino Fundamental II
Professor de Ensino Fundamental II
Professor de Ensino Fundamental I
Secretário Escolar
Auxiliar de Creche e Berçário–Nível
médio

17597

de Ensino Fundamental II
de Educação Infantil
de Educação Infantil
de Educação Infantil

Walsin Nunes Garcia
Alcides Tombini
Ulysses Guimarães
Ulysses Guimarães

Pierina Santin Perret
Alto Bonito
Hilda G. de Sousa
Hilda G. de Sousa

Ulysses Guimarães
Ulysses Guimarães
Tabajara
Esperança

CMEI Marinei Lopes

dia
dia
dia
dia
dia

dia
dia
dia
dia

02 dias
02 ½ dias

03 dias

dia
dia
dias
hora

01 dia

24/03/2022 a
25/03/2022
17/03/2022
24/03/2022
30/03/2022
29/03/2022
02/03/2022
14/03/2022 a
18/03/2022
17/03/2022
28/03/2022
24/03/2022
29/03/2022
03/03/2022 a
04/03/2022

16/03/2022
17/03/2022
14/03/2022
23/02/2022
25/02/2022
29/03/2022
21/03/2022
09/03/2022
08/03/2022
22/03/2022
24/03/2022
22/03/2022
24/03/2022
23/03/2022
31/03/2022
09/03/2022
24/03/2022

a

a
a
a

a

a

a
a

15/03/2022
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17469

Franciele Ribeiro Pires Peretti

Professor de Educação Infantil

CMEI Elmar Pereira Rosa

03 dias

17682

Gislaine Ap. Batista Vendramini

Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Morada do Sol

02 dias

18258

Gislaine Custódio de Siqueira

Professor de Ensino Fundamental II

EMEB Esperança

01 dia

509

Idianara de Castro Valentini

Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Walsin Nunes Garcia

02 dias

17372

Ingra Castilho da Silva

Professor de Educação Infantil

Professor de Educação Infantil 01 dia

17620

Irene Angelica Semke

Professor de Educação Infantil

EMEB Marcos Olsen

03 dias

17685
17685

Ivone Aparecida da Silva
Ivone Aparecida da Silva

Professor de Ensino Fundamental I
Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Esperança
EMEB Esperança

½ dia
01 dia

17685

Ivone Aparecida da Silva

Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Esperança

14 dias

17688

Janaína Aparecida Xavier Betti

Secretário Escolar

SME

01 dia

17688

Janaína Aparecida Xavier Betti

Secretário Escolar

SME

02 dias

17688

Janaína Aparecida Xavier Betti

Secretário Escolar

SME

03 dias

Jane Fogaça Vieira

Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Tabajara

07 dias

Janice Magueroski Stefan
Jânio de Azambuja Viana
Jânio de Azambuja Viana
Jeana Zago
Jessica Gomes

Secretário Escolar
Professor de Ensino
Professor de Ensino
Professor de Ensino
Professor de Ensino

EMEB
EMEB
EMEB
EMEB
EMEB

½ dia
01 dia
01 dia
½ dia
01 dia

16997

Jéssica Kalinka Franco Martins

Auxiliar de Biblioteca

EMEB Morada do Sol

05 dias

16997

Jéssica Kalinka Franco Martins

Auxiliar de Biblioteca

EMEB Morada do Sol

09 dias

17692

Josiane Maiberg

Secretário Escolar

EMEB Morada do Sol

02 dias

17376

Juçane Prastes

Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Alto Bonito

01 dia

14174

Juliana Gonçalves

Professor de Educação Infantil

EMEB Marcos Olsen

02 dias

10825
10825
17627
10533
912
14212
14178

Kerolyn Cristina Coronado
Kerolyn Cristina Coronado

Professor de Educação Infantil
Professor de Educação Infantil

CMEI Marinei Lopes
CMEI Marinei Lopes

01 dia
01 dia

Laisa Tatiane Martins

Professor de Educação Infantil

EMEB Marcos Olsen

03 dias

Laurindo Rodrigues
Liliane de Andrade
Lindomar Linhares de Camargo

Motorista
Especialista em Assuntos Educacionais
Professor de Educação Infantil

SME
SME
EMEB Marcos Olsen

01 dia
01 dia
01 dia

9871

Luciane de Almeida

Professor de Educação Infantil

CMEI Marinei Lopes

03 dias

17392
17393

Maria Gabriela Bertulino
Maria Salete Rech Menezes

Professor de Ensino Fundamental II
Professor de Educação Infantil

EMEB Tabajara
CMEI Marinei Lopes

01 dia
01 dia

6957

Marilde Apareida Scapin

Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Pierina Santin Perret

03 dias

3611

Marines de Almeida Musskopf

Secretário Escolar

EMEB Padre José Chamot

01 dia

17482

Marinez Ozório

Professor de Educação Infantil

CMEI Marinei Lopes

03 dias

16407
8310
17635

Marisol de Santana Neves
Marizete Theves
Marlei Tomasi

Auxiliar de Biblioteca
Professor de Educação Infantil
Professor de Educação Infantil

½ dia
01 dia
01 dia

14522

Micheli Castelani

Professor de Educação Infantil

14522

Micheli Castelani

Professor de Educação Infantil

10828
10828
17401

Neivair Xavier de Oliveira T. Lima
Neivair Xavier de Oliveira T. Lima
Odair Guedes da Silva

Servente
Servente
Professor de Ensino Fundamental I

17709

Odila da Silva Pereira

Secretário Escolar

17710

Patrícia Ribeiro Alves

Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Esperança
CMEI Marinei Lopes
EMEB Walsin Nunes Garcia
EMEB Hilda Granemann de
Sousa
EMEB Hilda Granemann de
Sousa
EMEB Ulysses Guimarães
EMEB Ulysses Guimarães
EMEB Castelhano
EMEB Hilda Granemann de
Sousa
EMEB Esperança

2006
5687
17689
681
681
14137
17691

Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental

II
II
II
I

Walsin Nunes Garcia
Tabajara
Tabajara
Hilda G. de Sousa
Maria Luiza Barbosa

12 dias
10 dias
½ dia
01 hora
01 dia
03 dias
01 dia

28/03/2022
30/03/2022
29/03/2022
30/03/2022
28/03/2022
06/03/2022
07/03/2022
28/02/2022
07/03/2022
09/03/2022
02/03/2022
07/03/2022
15/03/2022
28/03/2022
02/03/2022
07/03/2022
08/03/2022
28/03/2022
30/03/2022
10/03/2022
16/03/2022
30/03/2022
14/03/2022
29/03/2022
28/02/2022
03/03/2022
10/03/2022
14/03/2021
15/03/2022
23/03/2022
10/03/2022
11/03/2022
10/03/2022
17/03/2022
18/03/2022
17/03/2022
24/03/2022
07/03/2022
09/03/2022
08/03/2022
04/03/2022
18/03/2022
02/03/2022
04/03/2022
04/03/2021
16/03/2022
07/03/2022
09/03/2022
17/03/2022
15/03/2022
17/03/2022
21/03/2022
28/03/2022
10/03/2022
10/03/2022
21/03/2022
22/03/2022
31/03/2022
18/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
02/03/2022
04/02/2022
02/03/2022

a
a

a

a

a

a
a
a

a
a
a

a

a

a

a

a

a
a

a
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17639

Ricardo Gepfrich de Oliveira

Professor de Ensino Fundamental II

10161

Rosali Aparecida Cordeiro

Servente

EMEB Hilda Granemann de
Sousa
EMEB Marcos Olsen

18264

Rosana Tibes Peretti

Professor de Educação Infantil

EMEB Castelhano

03 dias

17486
8638
16138
3557
3557

Sandra Aparecida Perreti

Professor de Educação Infantil

CMEI Elmar Pereira Rosa

01 dia

Sandra Regina dos Santos

Professor de Educação Infantil

CMEI Santa Clara

04 dias

Sidneia Dominiak
Sidneia Dominiak

Professor de Educação Infantil
Professor de Educação Infantil

CMEI Marinei Lopes
CMEI Marinei Lopes

01 dia
01 dia

17646

Silmara Ap. Alves do Prado Porfírio

Professor de Educação Infantil

CMEI Elmar Pereira Rosa

02 dias

17649
3784
3784
3784

Silvia Cristina
Simone Alves
Simone Alves
Simone Alves

Professor de Educação Infantil
Secretário Escolar
Secretário Escolar
Secretário Escolar

EMEB
EMEB
EMEB
EMEB

01
01
01
01

3784

Simone Alves Rocha

Secretário Escolar

EMEB Alto Bonito

07 dias

917
1126

Simone Figueiredo dos Reis
Soeli Aparecida da Silva

Professor de Ensino Fundamental II
Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Morada do Sol
EMEB Tabajara

01 dia
01 dia

17410

Soraya Luzia Pierdoná

Professor de Educação Infantil

EMEB Marcos Olsen

03 dias

672

Sueli Terezinha de Souza P. Leite

Secretário Escolar

EMEB Vereda dos Trevos

01 dia

14145

Suzana Pereira do Prado

Professor de Ensino Fundamental II

EMEB Ulysses Guimarães

01 dia

16401

Taciele Maria Maciel Mendes

EMEB Maria Luiza Barbosa

10 dias

16401

Taciele Maria Maciel Mendes

EMEB Maria Luiza Barbosa

10 dias

16419

Taíse Aparecida Picolotto

Auxiliar de Biblioteca

EMEB Ulysses Guimarães

04 dias

16419
17656
17656

Taíse Aparecida Picolotto
Tatiane Aparecida Goes
Tatiane Aparecida Goes

EMEB Ulysses Guimarães
EMEB Marcos Olsen
EMEB Marcos Olsen

½ dia
01 dia
01 dia

17412

Tatiane Solanho Canedo Calisto

EMEB Maria Luiza Barbosa

01 dia

24/03/2022

17834
17834
16403
16403
17725

Temistocles Olir Fappi
Temistocles Olir Fappi
Thábita Alana Cachinski
Thábita Alana Cachinski
Thais Velke Walter

Auxiliar de Biblioteca
Professor de Educação Infantil
Professor de Educação Infantil
Professor de Ensino Fundamental II –
Laboratório de Informática
Professor de Ensino Fundamental II
Professor de Ensino Fundamental II
Secretário Escolar
Secretário Escolar
Secretário Escolar

28/03/2022
01/03/2022
16/03/2022
30/03/2022
01/04/2022
31/03/2022
22/03/2022
25/03/2022
04/03/2022
09/03/2022
09/03/2022
10/03/2022
09/03/2022
28/02/2022
07/03/2022
10/03/2022
30/03/2022
05/04/2022
11/03/2022
02/03/2021
15/03/2022
17/03/2022
14/03/2022
09/03/2022
11/03/2022
15/03/2022
24/03/2022
28/03/2022
06/04/2022
18/03/2022
21/03/2022
23/03/2022
07/03/2022
10/03/2022

EMEB Hilda G. de Sousa
EMEB Hilda G. de Sousa
EMEB Alto Bonito
EMEB Alto Bonito
CMEI Elmar Pereira Rosa

01 dia
01 dia
01 dia
½ dia
01 dia

17581

Vanessa dos Santos Souza

Professor de Ensino Fundamental II

EMEB Alto Bonito

05 dias

17552

Vânia dos Santos Moresco

Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Walsin Nunes Garcia

02 dias

17582

Vânia dos Santos Moresco

Professor de Educação Infantil

EMEB Walsin Nunes Garcia

02 dias

16406

Vanicléia Casa

Professor de Ensino Fundamental II

EMEB Hilda G. de Sousa

01 dia

17454

Vinícius Assis de Andrade

Professor de Ensino Fundamental II

EMEB Henrique Júlio Berger

03 dias

1036

Viviane Maira Pereira

Professor de Educação Infantil

EMEB Walsin Nunes Garcia

01 dia

21/03/2022
22/03/2022
22/02/2022
31/03/2022
21/02/2022
28/02/2022
04/03/2022
03/03/2022
04/03/2022
03/03/2022
04/03/2022
04/03/2022
02/03/2022
04/03/2022
24/03/2022

Eichele
Rocha
Rocha
Rocha

Professor de Sala de Recursos
Multifuncionais
Professor de Sala de Recursos
Multifuncionais

Marcos Olsen
Alto Bonito
Alto Bonito
Alto Bonito

05 dias
01 dia

dia
dia
dia
dia

a

a

a

a

a

a

a
a
a
a

a
a
a

a

II – FALTAS INJUSTIFICADAS
Cód.

Nome

Escola

Faltas

17646

Silmara Ap. Alves do Prado Porfirio

CMEI Elmar Pereira Rosa

06 horas – 07/03/2022

17409

Solange de Fátima Bittencourt Marques

EMEB Padre Jose Chamot

08 horas – 08/03/2022

10828

Neivair Xavier de Oliveira Teles Lima

EMEB Ulysses Guimarães

03 horas – 28/03/2022

3378

Ivone Pagotto dos Santos

CEU

24 horas - março

14862

Antônio Marcos Carlin do Prado

EMEB Hilda Granemann de Sousa

08 horas – 07/02/2022

1302

José Osni Garipuna

EMEB Hilda Granemann de Sousa

24 horas – 21,23 e 24 de março
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Registre-se e Publique-se.
Gabinete da Secretária Municipal de Educação, em 6 de abril de 2022.
Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 36.391

Publicação Nº 3840016

PORTARIA Nº 36.391, de 7 de abril de 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com a Lei Complementar nº 286, de 16/12/2014, que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos, Disposições Estatutárias para os Servidores do Magistério Público Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º ATRIBUIR EXERCÍCIO aos Servidores a seguir relacionados e lotados junto à Secretaria Municipal da Educação, especificando nome,
carga horária, cargo, local de lotação e local da atribuição de exercício, conforme segue:
LOCAL DE LOTAÇÃO/
ATUAÇÃO

LOCAL DA ATRIBUIÇÃO
MOTIVO
DE EXERCÍCIO

NOME

CH

Cargo

Adriana Loss

03

EMEB Maria Luiza
Professor de Ensino Fundamental II
Barbosa
(História)

EMEB Alcides Tombini

Ana Mara Soletti Rotta

18

Professor de Ensino Fundamental II
EMEB Tabajara
(Ed. física)

EMEB Henrique Júlio
Berger

VV Adalberto Gomes –
Secretaria de Saúde

Ana Maria Proença Negretti

12

Professor de Ensino Fundamental
II (Arte)

EMEB Vereda dos
Trevos

EMEB Henrique Júlio
Berger

VV Josete Lemos
-Secretaria de Saúde

Andriely Gusi Cerqueira

10

Professora de Ensino Fundamental
II (Ed. física)

EMEB Pierina Santin
Perret

EMEBI Morada do Sol

VV Roberto Hugo Ferraz

Bruna de Souza Goes

20

Professor de Ensino Fundamental I

EMEB Ulysses
Guimarães

EMEB Hilda Granemann
VV Aldo Marghotti
de Sousa

Cleide Fátima Dariz

20

Secretária Escolar

EMEB Irmão Venâncio
José

EMEB Henrique Júlio
Berger

VV Ivonete Ruppel, PMC.

Débora Liz Padilha Franco

20

Secretária Escolar

EMEB Maria Luiza
Barbosa

EMEB Pierina Santin
Perret

VV Aline Roessler Lic.
Saúde

Eliana Ramos Batista Padilha

20

Professor de Educação Infantil

EMEB Henrique Júlio
Berger

EMEB Padre José
Chamot

VV Adriana Faoro - SME

Eliane Salete Peretti

40

Professor de Educação Infantil

CMEI Marinei Lopes

CMEI Elmar Pereira
Rosa

Vaga Transitória

Emely do Amaral Schmitz

20

Professor de Ensino Fundamental II EMEB Tabajara
(Ed. física)
EMEB Marcos Olsen

Gisele Rossi Canalli Beher

20

Professor de Educação Infantil

Janaína Demin Schmitz

10

Professor de Ensino Fundamental II
EMEB Alto Bonito
(Português)

EMEB Henrique Júlio
Berger

VV Beatriz Pereira – SME

Kamila de Andrade Mroz

20

EMEB Walsin Nunes
Professor de Ensino Fundamental II Garcia
(Ed. física)
EMEB Ulysses
Guimarães

EMEB Pierina Santin
Perret

VV Roberto Hugo Ferraz
– Licença sem Ônus

Lisandro Bora Zandavalli

09

EMEB Hilda G. de Sousa
Professor de Ensino Fundamental II
EMEB Henrique Júlio
EMEB Alcides Tombini
(Matemática)
Berger

VV Mara Lipka - Licença
sem Ônus

Luciane do Carmo Padilha

20

Especialista em Assuntos
Educacionais

VV Suzana Dammer –
Lic. p/ assistir filho com
Necessidades Especiais

EMEB Vereda dos
Trevos

EMEB Maria Luiza
Barbosa

EMEB Henrique Júlio
Berger

Vaga Excedente

VV Carlinhos Bazei Readaptado

EMEB Hilda Granemann VV Michelle de Souza
de Sousa
Santos – SME

EMEB Henrique Júlio
Berger
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Jucelaine Tosati

20

Professor de Educação Infantil

Maysa Aparecida Goronski

03

Rosane Fonseca

CMEI Elmar Pereira
Rosa
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EMEB Alto Bonito

Vaga transitória

Professor de Ensino Fundamental II
EMEB Alto Bonito
(geografia)

EMEB Ulysses
Guimarães

Vaga Excedente

20

Especialista em Assuntos
Educacionais

EMEB Henrique Júlio
Berger

EMEB Vereda dos
Trevos

Rosangela Cunha

40

Especialista em Assuntos
Educacionais

EMEB Pierina Santim
Perret
EMEB Morada do Sol

EMEB Henrique Júlio
Berger

Sandra Aparecida Peretti

40

Professor de Educação Infantil

CMEI Marinei Lopes

Scheila Balbinotto

04

Professor de Ensino Funda-mental
II (Língua Portuguesa)

EMEB Hilda Granemann EMEB Henrique Júlio
de Sousa
Berger

Suellen Mabel Schuartz

01

Professor de Ensino Fundamental II EMEB Maria Luiza
(Inglês)
Barbosa

EMEB Alto Bonito

Thábita Alana Cachinski

40

Secretária Escolar

EMEB Maria Luíza
Barbosa

EMEB Alto Bonito

VV Eliane Bortolini - SME

Vania Cristina Marcon da
Rocha Lusa

03

Professor de Ensino Fundamental II EMEB Walsin Nunes
(Inglês)
Garcia

EMEB Pierina Santin
Perret

Vaga Excedente

Vinicius Assis de Andrade

09

Professor de Ensino Fundamental II EMEB Hilda Granemann EMEB Henrique Júlio
(Ciências)
de Sousa
Berger

VV Glória Ribeiro dos
Santos

Vitor Thomé Cecheto

04

Professor de Ensino Fundamental II
CMEI Santa Clara
(Ed. física)

EMEB Esperança

Vaga Transitória

Vanusa de Oliveira Correa

04

Professor de Ensino Fundamental
II (Arte)

EMEB Hilda Granemann
Vaga Transitória
de Sousa

EMEB Ulysses
Guimartães

CMEI Elmar Pereira
Rosa

VV Lilane Andrade - SME
VV Lisete Granemann SME
Vaga Transitória
VV Beatriz Pereira – SME
VV Michelle Kate Bonet

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de fevereiro a 31 de dezembro de 2022.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 7 de abril de 2022.
Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

RESOLUÇÃO Nº 04/2022 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI

Publicação Nº 3839892

Resolução nº. 04/2022, de 05 de abril de 2022.
Dispõe sobre a nomeação da Comissão responsável pela implantação do Protocolo de Rede Intersetorial de Atenção à Pessoa Idosa em
Situação de Violência do Estado de Santa Catarina - PISC no município de Caçador/SC.
O Conselho Municipal do Idoso - CMI, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 1.953, de 14 de agosto de 2003,
CONSIDERANDO a Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI realizada no dia 05 de abril de 2022, conforme Ata n°. 157,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear as conselheiras abaixo listadas para integrar a Comissão responsável pela implantação do Protocolo de Rede Intersetorial de
Atenção à Pessoa Idosa em Situação de Violência do Estado de Santa Catarina - PISC no município de Caçador/SC:
I - Carmem Silvia Battistella (representante governamental);
II - Laís Suellen Nascimento dos Santos (representante governamental);
III - Mirela Carla Urio (representante não governamental); e,
IV - Ana Cristina de Melo (representante não governamental).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Caçador/SC, 05 de abril de 2022.
Eunice Misayo Ueda
Presidente do Conselho Municipal do Idoso – CMI
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Publicação Nº 3839893

Resolução nº. 05/2022, de 05 de abril de 2022.
Dispõe sobre a destituição de integrante da Comissão de Denúncias, Monitoramento e Fiscalização do Conselho Municipal do Idoso – CMI.
O Conselho Municipal do Idoso - CMI, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 1.953, de 14 de agosto de 2003,
CONSIDERANDO a Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI realizada no dia 05 de abril de 2022, conforme Ata n°. 157,
RESOLVE:
Art. 1º Destituir, a pedido, a conselheira Fátima Noely da Silva da Comissão de Denúncias, Monitoramento e Fiscalização do Conselho Municipal do Idoso – CMI.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Caçador/SC, 05 de abril de 2022.
Eunice Misayo Ueda
Presidente do Conselho Municipal do Idoso – CMI

RESOLUÇÃO Nº 06/2022 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI

Publicação Nº 3839896

Resolução nº. 06/2022, de 05 de abril de 2022.
Dispõe sobre o registro e inscrição da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçador/SC - APAE no Conselho Municipal do
Idoso – CMI.
O Conselho Municipal do Idoso - CMI, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 1.953, de 14 de agosto de 2003,
CONSIDERANDO o Parecer nº. 03/2022 da Comissão de Normas e Análise de Documentos do Conselho Municipal do Idoso -CMI,
CONSIDERANDO o Parecer nº. 01/2022 da Comissão de Denúncias, Monitoramento e Fiscalização do Conselho Municipal do Idoso – CMI,
CONSIDERANDO a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI realizada no dia 08 de fevereiro de 2022, conforme Ata
n°. 156,
CONSIDERANDO a Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI realizada no dia 05 de abril de 2022, conforme Ata n°. 157,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o registro e inscrição da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçador/SC – APAE, inscrita no CNPJ
82.800.103/0001/09, localizada na Rua Altamiro Guimarães, nº. 543, Bairro Reunidas, no Conselho Municipal do Idoso – CMI.
Art. 2º A inscrição da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçador/SC – APAE foi registrada sob o nº. 03 e tem prazo de
validade de 1 (um) ano, a contar da data de publicação da presente resolução.
Art. 3º A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçador/SC – APAE executa o Programa “Serviço de Convivência (acima de 40
anos)”.
Parágrafo Único. O Serviço de Convivência destina-se à educandos com idade a partir de 40 (quarenta) anos, com diagnóstico de deficiência
intelectual moderada ou grave associada ou não a outras deficiências e/ou diagnóstico de TEA, que apresentem indicativos de mudanças
e/ou perdas associadas ao envelhecimento e que não tenham oportunidade de participar de outros espaços sociais, tanto por questões
funcionais quanto por questões sociais, detectados através de avaliação realizada por equipe multiprofissional.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Caçador/SC, 05 de abril de 2022.
Eunice Misayo Ueda
Presidente do Conselho Municipal do Idoso – CMI
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 – DISPENSA Nº 10/2022

Publicação Nº 3840552

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 – DISPENSA Nº
10/2022
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CAPACIDADE PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS
RELACIONADOS À PRÁTICA ESPORTIVA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
CONTRATADA: IMÓVEIS ZARDO LTDA
VALOR PREVISTO: R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais).
Maiores Informações poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito
Av. Santa Catarina, 195, e o Edital completo no site cacador.sc.gov.br no ícone licitações – editais, no
horário de expediente em vigor.
Caçador-SC, 19 de abril de 2022.
ALENCAR MENDES,
Prefeitura Municipal

Avenida Santa Catarina, 195 | Centro | CEP 89.500-124 | Caçador – SC | Fone: (49) 3666-2433
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AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO DE LICITAÇÃO 023/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO – 11/2022 – FMS

Publicação Nº 3840453

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO DE LICITAÇÃO 023/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO –
11/2022 – FMS
EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO – 11/2022 – FMS;
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL;
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR
DE BIOQUÍMICA E FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS.
DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO:
PRAZO PARA ENVIO DE
PROPOSTA
DATA DE ABERTURA
HORA DA ABERTURA
ENDEREÇO ELETRÔNICO
UASG
PREGÃO ELETRÔNICO
PROTOCOLO INTERNO
RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS
LIMITE PARA
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
ABERTURA DAS
PROPOSTAS
INÍCIO DA SESSÃO DA
DISPUTA DE LANCES

DA DATA DA LIBERAÇÃO DO EDITAL NO SÍTIO
HTTP://WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR ATÉ O
HORÁRIO LIMITE DE INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
10/05/2022
13H30MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
HTTP://WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR
988057
N.º 00111/2022-000
3.571/2022
DO DIA 20/04/2022, A PARTIR DAS 13H30MIN
ATÉ O DIA 10/05/2022, ÀS 13H30MIN
ATÉ O DIA 04/05/2022, ÀS 13H30MIN
DIA 10/05/2022, ÀS 13H30MIN
DIA 10/05/2022, ÀS 13H35MIN

Maiores Informações poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito
Av. Santa Catarina, 195, e o Edital completo no site cacador.sc.gov.br no ícone licitações – editais,
no horário de expediente em vigor.
Caçador-SC, 19 de abril de 2022.
ALENCAR MENDES
Prefeito Municipal

Avenida Santa Catarina, 195 | Centro | CEP: 89.500-124 | Caçador – SC | Fone: (49) 36662433
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AVISO DE SUSPENSÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022

Publicação Nº 3841637

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CNPJ: 83.074.302/0001-31
AV. SANTA CATARINA, 195
C.E.P.: 89500-000 - CAÇADOR - SC

AVISO DE SUSPENSÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2022 – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 027/2022

O Município de Caçador/SC torna pública a Suspensão do Processo Licitatório n° 064/2022,
na modalidade de Pregão Eletrônico nº 027/2022 – AQUISIÇÃO DE LOUSAS DIGITAIS
PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, para análise da impugnação.
Maiores Informações poderão ser obtidas na Coordenação de Licitações e Contratos da
Prefeitura
do
Município
de
Caçador,
SC,
através
do
e-mail:
licitacao.coordenadoria@cacador.sc.gov.br ou pelo site www.cacador.sc.gov.br.
Caçador/SC, 19 de abril de 2022.
ALENCAR MENDES
Prefeito Municipal

Av. Santa Catarina, 195 – Centro – CEP: 89.500-124 – Caçador – SC
Fone: (49) 3666-2400 – E-mail: licitações.sec@cacador.sc.gov.br
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AVISO DE SUSPENSÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022

Publicação Nº 3840471

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CNPJ: 83.074.302/0001-31
AV. SANTA CATARINA, 195
C.E.P.: 89500-000 - CAÇADOR - SC

AVISO DE SUSPENSÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41/2022 – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 19/2022

O Município de Caçador/SC torna pública a Suspensão do Processo Licitatório n° 41/2022,
na modalidade de Pregão Eletrônico nº 19/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
ESPORTIVOS PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, para
análise da impugnação.
Maiores Informações poderão ser obtidas na Coordenação de Licitações e Contratos da
Prefeitura
do
Município
de
Caçador,
SC,
através
do
e-mail:
licitacao.coordenadoria@cacador.sc.gov.br ou pelo site www.cacador.sc.gov.br.
Caçador/SC, 18 de abril de 2022.
ALENCAR MENDES
Prefeito Municipal

Av. Santa Catarina, 195 – Centro – CEP: 89.500-124 – Caçador – SC
Fone: (49) 3666-2400 – E-mail: licitações.sec@cacador.sc.gov.br
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ERRATA I - PROCESSO DE LICITAÇÃO 67/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO – 28/2022

EDITAL
PREGÃO
OBJETO
OBS

Publicação Nº 3839963

ERRATA I
ALTERAÇÕES DO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 028/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS RELACIONADOS À MEDICINA E
SEGURANÇA DO TRABALHO
ALTERAÇÕES REALIZADAS NA FONTE EM COR VERMELHA
1ª ALTERAÇÃO

EDITAL

ONDE ERA

PASSA A SER

2ª ALTERAÇÃO

EDITAL

ONDE ERA

Página 1 de 2
Avenida Santa Catarina, 195 | Centro | CEP 89.500-124 | Caçador – SC | Fone: (49) 3666-2433
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PASSA A SER

ENCERRAMENTO
Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Coordenação de Licitações e Contratos
da Prefeitura do Município de Caçador–SC pelo site www.cacador.sc.gov.br das 13h às 19h.
Caçador, 14 de abril de 2022.
ALENCAR MENDES
Prefeito Municipal

Página 2 de 2
Avenida Santa Catarina, 195 | Centro | CEP 89.500-124 | Caçador – SC | Fone: (49) 3666-2433
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Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC
PORTARIA Nº 1.828, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840840

PORTARIA nº 1.828, de 12 de abril de 2022.
Averba tempo de serviço/contribuição.
O Diretor Presidente e o Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar nº 291, de 29 de abril de 2015, c/c o §7º, do art. 10 e
inciso II, do art. 36, ambos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019
RESOLVEM:
Art. 1º DEFERIR A AVERBAÇÃO, para efeitos de aposentadoria, com base na Lei Complementar nº 291, de 29 de abril de 2015, do Tempo
de Contribuição da Servidora Pública Municipal CLECI FAGANELLO, ocupante do cargo de Especialista em Assuntos Educacionais, correspondente a 2.005 (dois mil e cinco) dias, ou 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, comprovado pela Certidão de Tempo de Contribuição nº
19021040.1.00244/22-6, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em 17/02/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, em 12 de abril de 2022.
Antônio Carlos Castilho - DIRETOR PRESIDENTE.
Fábio Deniz Casagrande - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

PORTARIA Nº 1.829, DE 13 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840842

PORTARIA nº 1.829, de 13 de abril de 2022.
Averba tempo de serviço/contribuição.
O Diretor Presidente e o Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar nº 291, de 29 de abril de 2015, c/c o §7º, do art. 10 e
inciso II, do art. 36, ambos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019
RESOLVEM:
Art. 1º DEFERIR A AVERBAÇÃO, para efeitos de aposentadoria, com base na Lei Complementar nº 291, de 29 de abril de 2015, do Tempo
de Contribuição da Servidora Pública Municipal ELIANE MACEDO CASTILHO, ocupante do cargo de Professor de Ensino Fundamental II,
correspondente a 312 (trezentos e doze) dias, ou 10 (dez) meses e 12 (doze) dias, comprovado pela Certidão de Tempo de Contribuição nº
20022010.1.00023/18-5, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em 18/02/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, em 13 de abril de 2022.
Antônio Carlos Castilho - DIRETOR PRESIDENTE.
Fábio Deniz Casagrande - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

PORTARIA Nº 1.830, DE 13 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840847

PORTARIA nº 1.830, de 13 de abril de 2022.
Encerra o benefício de aposentadoria de MILTON JOSÉ CARNEIRO.
O Diretor Presidente e o Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador
- IPASC, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar nº 291, de 29 de abril de 2015,
RESOLVEM:
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Art. 1º Encerrar o pagamento do benefício de aposentadoria concedido à MILTON JOSÉ CARNEIRO, Matrícula IPASC nº 016, em razão de
seu falecimento ocorrido no dia 08 de abril de 2022, com efeitos financeiros contados até o dia anterior ao do óbito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 08/04/2022.
Registre-se e Publique-se.
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, em 13 de abril de 2022.
Antônio Carlos Castilho - DIRETOR PRESIDENTE.
Fábio Deniz Casagrande - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

PORTARIA Nº 1.831, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840850

PORTARIA nº 1.831, de 19 de abril de 2022.
Aposenta a Servidora Pública Municipal LUCIANE APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS.
O Diretor Presidente e o Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador
- IPASC, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar nº 291, de 29/04/2015, em conformidade com o §5º, do art.
40 da Constituição Federal (redação anterior a EC nº 103/2019), mais o disposto nos incisos I, II, III e IV do art. 6º e do art. 7º, ambos da
Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, do art. 2º, da Emenda Constitucional nº 47, de 05/07/2005 e ainda, dos arts. 32 e 33, da Lei
Complementar nº 291, de 29/04/2015, mais a redação dos arts. 10, §7º e 36, II, ambos da Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019
RESOLVEM:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição à Servidora Pública Municipal LUCIANE APARECIDA DA SILVA
DOS SANTOS, Matrícula nº 493 na atividade, ocupante do cargo de Professor de Ensino Fundamental I, Referência 2, Nível C, com carga
horária de 20 (vinte) horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal da Educação, a contar de 04 de abril de
2022, passando à Matrícula nº 3651 no IPASC.
Art. 2° Autorizar o pagamento do benefício com proventos integrais, correspondentes a 100% (cem por cento) de sua remuneração de
contribuição do mês de março de 2022, na modalidade com paridade, compreendendo o valor dos vencimentos básicos de R$ 2.484,04
(dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), adicional de triênio de R$ 596,17 (quinhentos e noventa e seis reais e
dezessete centavos) e adicional de 25 anos - 6ª parte no valor de R$ 513,47 (quinhentos e treze reais e quarenta e sete centavos), totalizando o valor de R$ 3.593,68 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos).
Parágrafo único. As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04/04/2022.
Registre-se e Publique-se.
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, em 19 de abril de 2022.
Antônio Carlos Castilho - DIRETOR PRESIDENTE.
Fábio Deniz Casagrande - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
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Caibi
Prefeitura
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2022

Publicação Nº 3839280

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022
PROCESSO LICITATORIO Nº 040/2022
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE
TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E
CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CAIBI - SC.

OBJETIVO:

Validade: 11/04/2023.
Órgão gerenciador: MUNICIPIO DE CAIBI.
Conforme segue:

LOTE ITEM UNID. QTD
1

Und

1

VL UNIT.

VL TOTAL
ITEM
9.520,00
9.520,00

LOTE 01- Trofeus e medalhas
para premiações esportivas,
conforme descrição anexo II
do edital.
2
1
Und
1 LOTE 02- Trofeus e medalhas 20.269,00
para premiações esportivas,
conforme descrição anexo II
do edital.
5
1
Und
1 LOTE 05- Trofeus para 30.875,00
premiações esportivas e
culturais conforme descrição
anexo II do edital.
VALOR TOTAL REGISTRADO NA ATA
Nome
JOAO
HENRIQUE
DEMARTINI
EPP

1

PRODUTO

CNPJ
Endereço
Cidade
85.344.695/0001- Avenida Pátria, Caibi
81
n° 591, centro

20.269,00

30.875,00

60.664,00

CEP
89888-000

Valores globais para ata de registro de preços nº 018/2022 no valor R$ 60.664,00 (sessenta mil, seiscentos
e sessenta e quatro reais).
Caibi –SC em 11 de abril de 2022.

Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0195 CEP 89888-000
http://www.caibi.sc.gov.br
administracao.caibi@sc.gov.br

1
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2022

Publicação Nº 3839359

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022
PROCESSO LICITATORIO Nº 040/2022
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE
TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E
CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CAIBI - SC.

OBJETIVO:

Validade: 11/04/2023.
Órgão gerenciador: MUNICIPIO DE CAIBI.
Conforme segue:

LOTE ITEM UNID. QTD
3

LOTE 03- Trofeus e
medalhas para premiações
esportivas,
conforme
descrição anexo II do edital.
4
1
Und
1 LOTE 04- Trofeus para
premiações esportivas e
culturais,
conforme
descrição anexo II do edital
VALOR TOTAL REGISTRADO NA ATA
Nome
BUGRE
COMERCIAL
EIRELI

1

Und

PRODUTO

1

VL UNIT.

VL TOTAL
ITEM

18.070,00

18.070,00

31.670,00

31.670,00

49.740,00

CNPJ
Endereço
Cidade
CEP
35.088.051/0001- Rua Marechal São Miguel do 89900-000
00
Floriano,
n° Oeste
1130,
Bairro
Estrela

Valores globais para ata de registro de preços nº 018/2022 no valor R$ 49.740,00 (quarenta e nove mil,
setecentos e quarenta reais).
Caibi –SC em 11 de abril de 2022.

Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0195 CEP 89888-000
http://www.caibi.sc.gov.br
administracao.caibi@sc.gov.br

1
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Publicação Nº 3840367

CONTRATO Nº 066/2022
1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 048/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIBI, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua dos Imigrantes, nº 499, Centro, em Caibi, Estado
de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 82.940.776/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. EDER PICOLI, brasileiro,
casado, residente e domiciliado na Rua dos Imigrantes, nº 464, Centro, na cidade de Caibi-SC, inscrito no CPF sob o N° ***.627.519-** e
portador da Cédula de Identidade N° *.619.***, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado.
CONTRATADA: GUSTAVO UGOLINI, pessoa física de direito privado, Engenheiro Civil CREA/SC N° 156140-0, com sede na Rua São Domingos, nº 680, na cidade de Caibi-SC, portador do documento de identidade nº 5***484 e inscrito no CPF sob nº ***.851.209-**, doravante
identificado apenas como CONTRATADO, resolvem celebrar entre si o 1º (primeiro) Termo Aditivo ao contrato nº 048/2021, devidamente autorizado pelo Processo Licitatório nº 029/2021 na modalidade Pregão Presencial nº 016/2021, mediante as seguintes clausulas e condições:
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de empresa (pessoa jurídica) ou de profissional liberal da área de Construção Civil (pessoa física) para prestação de serviços
técnicos de Engenharia Civil para o Município de Caibi.
CLAÚSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
A prorrogação da vigência contratual será de 20/04/2022 até 20/04/2023, em conformidade com o disposto na Clausula sétima do contrato
original nº 048/2021.
CLAÚSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE
Conforme o item 13.2 do edital do certame, “os valores unitários do Contrato poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ou por outro que venha a substituí-lo”.
O reajuste pelo índice do INPC, correspondente aos meses de abril de 2021 a março de 2022 (12 meses) será no percentual de 11,73%,
sendo que o valor atual mensal do contrato de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais), passará a vigorar com o valor mensal de R$ 2.301,63
(dois mil, trezentos e um reais com sessenta e três centavos).
CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente temo aditivo encontra amparo legal nas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 65, e Art. 57 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.
E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só
efeito, as quais, depois de lidas são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Caibi – SC, 19 de abril de 2022.
EDER PICOLI GUSTAVO UGOLINI
Prefeito Municipal Contratado
Testemunhas
TAINÁ CARVALHO
CPF: ***141***97

PABLO VITOR GALLON
CPF: ***.342.***-14

GILSON JOSÉ GUERINI
Assessor Jurídico
OAB: 52859
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Calmon
Prefeitura
126/2022

Publicação Nº 3839357

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO N° 001/2022 –
Dispõe sobre a Prestação de Contas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do ano de 2021. O Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Calmon -SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº. 847
de 02 de abril de 2019.
CONSIDERANDO:
O parecer 001/2022 de 23 de março de 2022 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Calmon-SC
A deliberação em Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social realizada em 22 de março de 2022 e conforme ata nº 170/2022.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a prestação de contas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do ano de 2021 do município de Calmon/ SC.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Calmon, 23 de março de 2022.
Luciane Fatima Spinelli dos Santos
Presidente do CMDCA
RESOLUÇÃO 001/2022
Dispõe sobre a Prestação de Contas do Conselho Municipal do Idoso do ano de 2021. O Conselho Municipal do Idoso (CMI) de Calmon -SC,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 67 de 01 de março de 2018.
CONSIDERANDO:
O parecer 001/2022 de 23 de março de 2022 do Conselho Municipal do Idoso (CMI) de Calmon-SC.
A deliberação em Plenária do Conselho Municipal do Idoso (CMI) realizada em 22 de março de 2022 e conforme ata nº. 008/2022.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar as conta por unanimidade do Conselho Municipal do Idoso (CMI) do ano de 2021 do município de Calmon/ SC.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Calmon, 23 de março de 2022.
Terezinha Fatima Zeni Negrello
Presidente
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
Calmon – SC
Rua: Alexandre Gregório - 54 – Centro – CEP: 89.430-000
RESOLUÇÃO N° 04/2022 – CMAS
Dispõe sobre a Prestação de Contas dos recursos recebidos através do Fundo Nacional de Assistência Social no ano de 2021 O Conselho
Municipal de Assistência Social (CMAS) de Calmon -SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8742 de 07 de dezembro
de 1993, e pela Lei Municipal nº 754 de 16 de março de 2015.
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CONSIDERANDO:
O parecer 001/2022 de 23 de março de 2022 do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Calmon-SC
A deliberação em Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social realizada em 22 de março de 2022 e conforme ata nº. 186/2022.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a prestação de contas do ano de 2021 do município de Calmon/ SC.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Calmon, 23 de março de 2022.
Luciane Aparecida Franque de Oliveira
Presidente do CMAS
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Camboriú
Prefeitura
634/2022

Publicação Nº 3841606

PORTARIA Nº634/2022
concede função gratificada a servidor(A)
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da lei Orgânica
do Município e na Lei Complementar nº. 026/2009, de 18/12/2009;
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder função gratificada ao servidor que relaciona;
Nome Função Gratificada
3328-1

MARGARETH CADORE

FG-2

17518-5

FABIANA DE SOUZA

FG-2

12298-1

CLARICE ROCA MEZZOMO

FG-3

19476-1

JOYCE DE ALMEIDA CRUZ

FG-3

15991-2

THALITA BERLINCK VON GILSA

FG-3

4357-1

MICHELLE FRANÇA LIRA DA ROSA

FG-3

12529-1

GIACOMO ANDRIO CAMPI

FG-3

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua criação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 13 de abril de 2022.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

663/2022

Publicação Nº 3841609

PORTARIA Nº663/2022
concede função gratificada a servidor(A)
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da lei Orgânica
do Município e na Lei Complementar nº. 026/2009, de 18/12/2009;
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder função gratificada ao servidor que relaciona;
Nome Função Gratificada
12404-1

MARILENA SOARES

FG-3

20532-7

ELISABETE MACHADO DE OLIVEIRA

FG-3

20154-2

LAURA HILGENBERG IJAILLE ALVES ZENCKNER

FG-3
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua criação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

664/2022

Publicação Nº 3841612

PORTARIA Nº664/2022
concede função gratificada a servidor(A)
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da lei Orgânica
do Município e na Lei Complementar nº. 026/2009, de 18/12/2009;
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder função gratificada ao servidor que relaciona;
Nome Função Gratificada
12422-6
11527-4
14804-1

LILIAN APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA
ADRIANA SANTOS PEREIRA
LISIA CARLA TONIAZZO

FG-2
FG-2
FG-3

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua criação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

665/2022

Publicação Nº 3841613

,PORTARIA N°665/2022
NOMEIA COORDENADOR PEDAGÓGICO
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da Lei Orgânica
do Município e na Lei Complementar nº. 026/2009 de 18/12/2009, e posteriores alterações;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear, ROSANGELA APARECIDA BENASSI no cargo de COORDENADOR PEDAGÓGICO da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a partir de
19/04/2022, com subsídios previstos em Lei.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua criação, revogando as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

666/2022

Publicação Nº 3841615

,PORTARIA N°666/2022
NOMEIA DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADJUNTO
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da Lei Orgânica
do Município e na Lei Complementar nº. 026/2009 de 18/12/2009, e posteriores alterações;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear, JOSIANE CAETANO TEIXEIRA no cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADJUNTO da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a
partir de 19/04/2022, com subsídios previstos em Lei.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua criação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

667/2022

Publicação Nº 3841616

,PORTARIA N°667/2022
NOMEIA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO A EDUCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da Lei Orgânica
do Município e na Lei Complementar nº. 026/2009 de 18/12/2009, e posteriores alterações;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear, CRECI LUCIANA DA SILVA no cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO A EDUCAÇÃO da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a partir de 19/04/2022, com subsídios previstos em Lei.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua criação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

668/2022

Publicação Nº 3841617

PORTARIA N°668/2022
NOMEIA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da Lei Orgânica
do Município e na Lei Complementar nº. 026/2009 de 18/12/2009, e posteriores alterações;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear, RICARDO EXPEDITO ALVES no cargo de CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a
partir de 19/04/2022, com subsídios previstos em Lei.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua criação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

669/2022

Publicação Nº 3841619

PORTARIA N°669/2022
NOMEIA CHEFE DE ALMOXARIFADO
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da Lei Orgânica
do Município e na Lei Complementar nº. 026/2009 de 18/12/2009, e posteriores alterações;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear, MELLARI ELIZANGELA LOPES RODRIGUES FERREIRA no cargo de CHEFE DE ALMOXARIFADO da SECRETARIA DA SAÚDE,
a partir de 11/04/2022, com subsídios previstos em Lei.
Art. 2º. Esta Portaria retroage seus efeitos a 11/04/2022, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração
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Publicação Nº 3841620

PORTARIA Nº 670/2022
Exonera Servidor (a) Por
Aposentadoria
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da lei Orgânica
do Município e conforme Lei 039/2012, e posteriores alterações;
CONSIDERANDO Portaria nº.014/2022 de 19/04/2022, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Camboriú;
RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar, por aposentadoria, o(a) Servidor(a) JUREMA PEREIRA DA SILVA, portador do CPF Nº 024.***.***-**, matrícula nº.
12656-2, do cargo efetivo de AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, a partir de 30/04/2022.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 30/04/2022, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

671/2022

Publicação Nº 3841621

PORTARIA Nº 671/2022
Exonera Servidor (a) Por
Aposentadoria
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da lei Orgânica
do Município e conforme Lei 039/2012, e posteriores alterações;
CONSIDERANDO Portaria nº.012/2022 de 19/04/2022, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Camboriú;
RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar, por aposentadoria, o(a) Servidor(a) LACI VIEIRA, portador do CPF Nº 687.***.***-**, matrícula nº. 4437-1, do cargo
efetivo de AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, a partir de 30/04/2022.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 30/04/2022, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração
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Publicação Nº 3841622

PORTARIA Nº 672/2022
Exonera Servidor (a) Por
Aposentadoria
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da lei Orgânica
do Município e conforme Lei 039/2012, e posteriores alterações;
CONSIDERANDO Portaria nº.013/2022 de 19/04/2022, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Camboriú;
RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar, por aposentadoria, o(a) Servidor(a) TEREZINHA COTLESKI, portador do CPF Nº 829.***.***-**, matrícula nº. 12340-2,
do cargo efetivo de SERVENTE, a partir de 30/04/2022.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 30/04/2022, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

673/2022

Publicação Nº 3841623

,PORTARIA 673/2022
Concede Acesso de Categoria Funcional a Servidor (a) Público (a) e dá outras providências
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo nº79, inciso
V da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar Municipal nº 40/2012 regulamentada pelo Decreto nº 3.262/2018 e posteriores
alterações;
CONSIDERANDO o parecer exarado pela Comissão Permanente de Avaliação de Promoção Horizontal em 14/04/2022;
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a SUZETE TEIXEIRA RODRIGUES, matrícula N°5009-2, acesso da categoria de AUXILIAR DE CADASTRO LETRA B, que
ocupa, para AUXILIAR DE CADASTRO LETRA C, com vencimentos previstos em Lei.
Art. 2º. O Departamento de Gestão de Pessoas procederá às alterações na ficha funcional do servidor mencionado no artigo anterior.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua criação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração
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Publicação Nº 3841624

PORTARIA 674/2022
Concede Acesso de Categoria Funcional a Servidor (a) Público (a) e dá outras providências
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo nº79, inciso
V da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar Municipal nº 40/2012 regulamentada pelo Decreto nº 3.262/2018 e posteriores
alterações;
CONSIDERANDO o parecer exarado pela Comissão Permanente de Avaliação de Promoção Horizontal em 14/04/2022;
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a JOSIANO EVERTON BORBA, matrícula N°5373-2, acesso da categoria de FISCAL,OBRAS,TRIBUTOS, LETRA C, que ocupa, para FISCAL,OBRAS,TRIBUTOS, LETRA D, com vencimentos previstos em Lei.
Art. 2º. O Departamento de Gestão de Pessoas procederá às alterações na ficha funcional do servidor mencionado no artigo anterior.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua criação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

675/2022

Publicação Nº 3841625

PORTARIA 675/2022
Concede Acesso de Categoria Funcional a Servidor (a) Público (a) e dá outras providências
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo nº79, inciso
V da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar Municipal nº 40/2012 regulamentada pelo Decreto nº 3.262/2018 e posteriores
alterações;
CONSIDERANDO o parecer exarado pela Comissão Permanente de Avaliação de Promoção Horizontal em 14/04/2022;
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a RUBERLEI SILVEIRA, matrícula N°4882-2, acesso da categoria de FISCAL,OBRAS,TRIBUTOS, LETRA C, que ocupa, para
FISCAL,OBRAS,TRIBUTOS, LETRA D, com vencimentos previstos em Lei.
Art. 2º. O Departamento de Gestão de Pessoas procederá às alterações na ficha funcional do servidor mencionado no artigo anterior.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua criação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração
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Publicação Nº 3841626

PORTARIA 676/2022
Concede Acesso de Categoria Funcional a Servidor (a) Público (a) e dá outras providências
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo nº79, inciso
V da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar Municipal nº 40/2012 regulamentada pelo Decreto nº 3.262/2018 e posteriores
alterações;
CONSIDERANDO o parecer exarado pela Comissão Permanente de Avaliação de Promoção Horizontal em 14/04/2022;
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a JULIANE SEDREZ BRAUN, matrícula N°5374-2, acesso da categoria de FISCAL,OBRAS,TRIBUTOS, LETRA C, que ocupa,
para FISCAL,OBRAS,TRIBUTOS, LETRA D, com vencimentos previstos em Lei.
Art. 2º. O Departamento de Gestão de Pessoas procederá às alterações na ficha funcional do servidor mencionado no artigo anterior.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua criação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

677/2022

Publicação Nº 3841628

PORTARIA 677/2022
Concede Acesso de Categoria Funcional a Servidor (a) Público (a) e dá outras providências
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo nº79, inciso
V da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar Municipal nº 40/2012 regulamentada pelo Decreto nº 3.262/2018 e posteriores
alterações;
CONSIDERANDO o parecer exarado pela Comissão Permanente de Avaliação de Promoção Horizontal em 14/04/2022;
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a VIVIANE ZIMMERMANN, matrícula N°4981-1, acesso da categoria de AUXILIAR DE CADASTRO, LETRA B, que ocupa,
para AUXILIAR DE CADASTRO, LETRA C, com vencimentos previstos em Lei.
Art. 2º. O Departamento de Gestão de Pessoas procederá às alterações na ficha funcional do servidor mencionado no artigo anterior.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua criação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração
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Publicação Nº 3841629

PORTARIA 678/2022
Concede Acesso de Categoria Funcional a Servidor (a) Público (a) e dá outras providências
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo nº79, inciso
V da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar Municipal nº 40/2012 regulamentada pelo Decreto nº 3.262/2018 e posteriores
alterações;
CONSIDERANDO o parecer exarado pela Comissão Permanente de Avaliação de Promoção Horizontal em 14/04/2022;
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a NANIAS BENEVENUTTI, matrícula N°5158-2, acesso da categoria de FISCAL,OBRAS,TRIBUTOS, LETRA C, que ocupa,
para FISCAL,OBRAS,TRIBUTOS, LETRA D, com vencimentos previstos em Lei.
Art. 2º. O Departamento de Gestão de Pessoas procederá às alterações na ficha funcional do servidor mencionado no artigo anterior.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua criação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

DECRETO N.º 4.041/2022

Publicação Nº 3839815

DECRETO N.º 4.041/2022
ALTERA O DECRETO MUNICIPAL 3.226 DE 09 DE MAIO DE 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República
Federativa do Brasil e pelo inciso VII do artigo 79 da Lei Orgânica do Município;
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o inciso I do artigo 1º do Decreto Municipal 3.226/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
I- Ângelo César Gervásio;”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 13 de abril de 2022.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações
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DECRETO N.º 4.042/2022

Publicação Nº 3839816

DECRETO N.º 4.042/2022
Declara de utilidade pública para fins de desapropriação as áreas de terra que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo artigo 79, incisos VI e VII, da Lei Orgânica do Município e;
CONSIDERANDO que a presente desapropriação contribuirá para a melhoria da mobilidade urbana no Município de Camboriú;
CONSIDERANDO o caso de utilidade pública previsto na alínea “i” do art. 5º do Decreto-Lei n.º 3.365, de 21 de junho de 1941;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação amigável as seguintes áreas de terra:
I) Área de terra medindo 1641.05 M², de propriedade de Henrique Rosa, registrada na Matrícula nº 15688 e outras, localizada no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 209.14 m m. Com as seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733626.364 m e N= 7011232.841 m dividindo-o com o Área a Desaproriar de Henrique
Rosa Matrícula:15690; Deste segue confrontando com Área a Desaproriar de Henrique Rosa Matrícula:15690 com o azimute de 63°20'49" e
a distância de 16.46 m até o marco '1' (E=733641.074 m e N=7011240.224 m); Deste segue confrontando com RIO PEROBA com o azimute
de 157°15'47" e a distância de 3.40 m até o marco '2' (E=733642.388 m e N=7011237.088 m); Deste segue com o azimute de 166°28'09"
e a distância de 7.17 m até o marco '3' (E=733644.064 m e N=7011230.122 m); Deste segue com o azimute de 173°02'31" e a distância
de 5.17 m até o marco '4' (E=733644.690 m e N=7011224.994 m); Deste segue com o azimute de 164°57'36" e a distância de 4.66 m até
o marco '5' (E=733645.900 m e N=7011220.492 m); Deste segue com o azimute de 168°06'09" e a distância de 3.24 m até o marco '6'
(E=733646.567 m e N=7011217.324 m); Deste segue com o azimute de 178°41'27" e a distância de 14.71 m até o marco '7' (E=733646.903
m e N=7011202.622 m); Deste segue com o azimute de 196°40'02" e a distância de 10.62 m até o marco '8' (E=733643.858 m e
N=7011192.450 m); Deste segue com o azimute de 213°30'40" e a distância de 9.83 m até o marco '9' (E=733638.431 m e N=7011184.255
m); Deste segue com o azimute de 223°29'33" e a distância de 13.27 m até o marco '10' (E=733629.295 m e N=7011174.625 m); Deste
segue com o azimute de 227°51'01" e a distância de 11.71 m até o marco '11' (E=733620.612 m e N=7011166.765 m); Deste segue
com o azimute de 228°21'14" e a distância de 12.17 m até o marco '12' (E=733611.517 m e N=7011158.677 m); Deste segue com o
azimute de 142°53'15" e a distância de 2.14 m até o marco '13' (E=733612.811 m e N=7011156.968 m); Deste segue com o azimute
de 225°49'39" e a distância de 2.09 m até o marco '14' (E=733611.309 m e N=7011155.509 m); Deste segue confrontando com Área a
Desapropriar de Camboriú Park Empreendimentos Spe Ltda Matrícula:15668 com o azimute de 303°36'57" e a distância de 3.30 m até
o marco '15' (E=733608.562 m e N=7011157.335 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Henrique Rosa Matrícula:
15677 com o azimute de 324°18'32" e a distância de 16.66 m até o marco '16' (E=733598.842 m e N=7011170.866 m); Deste segue confrontando com Área Remanescente Henrique Rosa Matrícula: 15694 e outros com a distância de 14.38 m até o marco '17' (E=733608.013
m e N=7011181.907 m); Deste segue com o azimute de 45°00'08" e a distância de 16.67 m até o marco '18' (E=733619.798 m e
N=7011193.691 m); Deste segue com a distância de 20.99 m até o marco '19' (E=733627.837 m e N=7011212.393 m); Deste segue com
o azimute de 355°52'50" e a distância de 20.50 m até o marco '0=PP' (E=733626.364 m e N=7011232.841 m); início desta descrição,
totalizando uma área de 1641.05 m².
II) Área de terra medindo 14.75 M², de propriedade de Ivone Debatin, registrada na Matricula nº 15675 e outros, localizada no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 17.41 m m. Com as seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733589.866 m e N= 7011152.421 m dividindo-o com o Área Remanescente de
Ivone Debatin Araújo Matricula: 15675 e outros; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Ivone Debatin Araújo Matricula:
15675 e outros com a distância de 6.20 m até o marco '1' (E=733592.015 m e N=7011158.234 m); Deste segue confrontando com Área a
Desapropriar de Henrique Rosa Matrícula: 15677 com o azimute de 144°10'33" e a distância de 5.63 m até o marco '2' (E=733595.308 m
e N=7011153.673 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Camboriú Park Empreendimentos Spe Ltda Matrícula:15668
com o azimute de 257°02'40" e a distância de 5.58 m até o marco '0=PP' (E=733589.866 m e N=7011152.421 m); início desta descrição,
totalizando uma área de 14.75 m².
III) Área de terra medindo 431.04 M², de propriedade de Haylor Delambre Dias, registrada na Matrícula nº 15708, localizada no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 93.38 m. Com as seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se se no marco denominado '0=PP', Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733628.699 m e N= 7011280.185 m ; Deste segue com o azimute de 102°23'11" e a
distância de 17.62 m até o marco '1' (E=733645.905 m e N=7011276.406 m); Deste segue com o azimute de 217°50'16" e a distância de
6.54 m até o marco '2' (E=733641.895 m e N=7011271.244 m); Deste segue com o azimute de 188°54'53" e a distância de 16.83 m até o
marco '3' (E=733639.288 m e N=7011254.620 m); Deste segue confrontando com Área a Desaproriar de Henrique Rosa Matrícula:15690
com o azimute de 234°53'53" e a distância de 16.86 m até o marco '4' (E=733625.494 m e N=7011244.925 m); Deste segue confrontando
com Área Remanescente de Haylor Delambre Dias Matrícula: 15708 com a distância de 35.53 m até o marco '0=PP' (E=733628.699 m e
N=7011280.185 m); início desta descrição, totalizando uma área de 431.04 M².
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IV) Área de terra medindo 147.24 M², de propriedade de Henrique Rosa registrada na Matrícula nº 15677, localizada no Bairro Taboleiro,
no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 50.42 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se
se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano
Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733592.015 m e N= 7011158.234 m dividindo-o com o Área Remanescente de Henrique Rosa
Matrícula: 15677; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Henrique Rosa Matrícula: 15677 com a distância de 14.38 m até o
marco '1' (E=733598.842 m e N=7011170.866 m); Deste segue confrontando com Área a desapropriar de Henrique Rosa Matrícula; 15688
e outras com o azimute de 144°18'32" e a distância de 16.66 m até o marco '2' (E=733608.562 m e N=7011157.335 m); Deste segue
confrontando com Área a Desapropriar de Camboriú Park Empreendimentos Spe Ltda Matrícula:15668 com o azimute de 254°33'07" e a
distância de 13.75 m até o marco '3' (E=733595.308 m e N=7011153.673 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Ivone
Debatin Matricula: 15675 com o azimute de 324°10'33" e a distância de 5.63 m até o marco '0=PP' (E=733592.015 m e N=7011158.234
m); início desta descrição, totalizando uma área de 147.24 m².
V) Área de terra medindo 242.32 M², de propriedade de Henrique Rosa, registrada na Matrícula nº 15690, localizada no Bairro Taboleiro,
no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 107.57 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se
se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano
Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733645.905 m e N= 7011276.406 m dividindo-o com o QUINTA AVENIDA; Deste segue confrontando com QUINTA AVENIDA com o azimute de 122°28'36" e a distância de 1.99 m até o marco '1' (E=733647.587 m e N=7011275.335
m); Deste segue confrontando com RIO PEROBA com o azimute de 214°03'13" e a distância de 5.90 m até o marco '2' (E=733644.283 m e
N=7011270.447 m); Deste segue com o azimute de 209°05'00" e a distância de 2.85 m até o marco '3' (E=733642.898 m e N=7011267.957
m); Deste segue com o azimute de 194°07'16" e a distância de 4.46 m até o marco '4' (E=733641.810 m e N=7011263.631 m); Deste segue
com o azimute de 186°15'00" e a distância de 9.54 m até o marco '5' (E=733640.771 m e N=7011254.148 m); Deste segue com o azimute
de 186°00'16" e a distância de 6.36 m até o marco '6' (E=733640.105 m e N=7011247.819 m); Deste segue com o azimute de 172°44'05"
e a distância de 7.66 m até o marco '7' (E=733641.074 m e N=7011240.224 m); Deste segue confrontando com Área a desapropriar
de Henrique Rosa Matrícula; 15688 e outras com o azimute de 243°20'49" e a distância de 16.46 m até o marco '8' (E=733626.364 m e
N=7011232.841 m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Henrique Rosa Matrícula: 15692 com o azimute de 355°52'50"
e a distância de 12.12 m até o marco '9' (E=733625.494 m e N=7011244.925 m); Deste segue confrontando com Área a desapropriar
de Haylor Delambre Dias Matrícula: 15708 com o azimute de 54°53'53" e a distância de 16.86 m até o marco '10' (E=733639.288 m e
N=7011254.620 m); Deste segue com o azimute de 8°54'53" e a distância de 16.83 m até o marco '11' (E=733641.895 m e N=7011271.244
m); Deste segue com o azimute de 37°50'16" e a distância de 6.54 m até o marco '0=PP' (E=733645.905 m e N=7011276.406 m); início
desta descrição, totalizando uma área de 242.32 m².
VI) Área de terra medindo 1414.42 M², de propriedade de Camboriú Park Empreendimentos Spe Ltda, registrada na Matrícula nº 15668,
localizada no Bairro Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 192.77 m m. Com as seguintes
medidas e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS
2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733605.808 m e N= 7011083.218 m dividindo-o com o Área a
Desapropriar de Rv incorp. e Empreend. Imobiliarios ltda Matrícula:15663; Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Rv incorp.
e Empreend. Imobiliarios ltda Matrícula:15663 com o azimute de 278°45'50" e a distância de 29.39 m até o marco '1' (E=733576.765 m
e N=7011087.696 m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Camboriu Park Empreendimentos Spe Ltda Matrícula:15668
com o azimute de 11°00'53" e a distância de 55.56 m até o marco '2' (E=733587.380 m e N=7011142.229 m); Deste segue com a distância
de 10.50 m até o marco '3' (E=733589.866 m e N=7011152.421 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Ivone Debatin Matricula: 15675 com o azimute de 77°02'40" e a distância de 5.58 m até o marco '4' (E=733595.308 m e N=7011153.673 m); Deste
segue confrontando com Área a Desapropriar de Henrique Rosa Matrícula: 15677 com o azimute de 74°33'07" e a distância de 13.75 m
até o marco '5' (E=733608.562 m e N=7011157.335 m); Deste segue confrontando com Área a desapropriar de Henrique Rosa Matrícula;
15688 e outras com o azimute de 123°36'57" e a distância de 3.30 m até o marco '6' (E=733611.309 m e N=7011155.509 m); Deste segue
confrontando com RIO PEROBA com o azimute de 209°39'56" e a distância de 11.07 m até o marco '7' (E=733605.830 m e N=7011145.890
m); Deste segue com o azimute de 193°38'48" e a distância de 17.73 m até o marco '8' (E=733601.647 m e N=7011128.662 m); Deste
segue com o azimute de 182°46'22" e a distância de 16.57 m até o marco '9' (E=733600.845 m e N=7011112.114 m); Deste segue com o
azimute de 171°12'55" e a distância de 13.93 m até o marco '10' (E=733602.973 m e N=7011098.344 m); Deste segue com o azimute de
169°23'13" e a distância de 15.39 m até o marco '0=PP' (E=733605.808 m e N=7011083.218 m); início desta descrição, totalizando uma
área de 1414.42 m².
VII) Área de terra medindo 4118.11 M², de propriedade de Rv Incorp. e Empreend. Imobiliarios Ltda, registrada na Matrícula nº 15663,
localizada no Bairro Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 397.81 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000,
MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733623.774 m e N= 7010927.763 m dividindo-o com o Área Remanescente de Rv Incorp. e Empreend. Imobiliarios ltda Matrícula:15663; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Rv Incorp.
e Empreend. Imobiliarios ltda Matrícula:15663 com a distância de 9.80 m até o marco '1' (E=733618.358 m e N=7010935.917 m); Deste
segue com o azimute de 321°00'43" e a distância de 38.23 m até o marco '2' (E=733594.303 m e N=7010965.635 m); Deste segue com o
azimute de 321°00'43" e a distância de 32.86 m até o marco '3' (E=733573.628 m e N=7010991.177 m); Deste segue com a distância de
37.53 m até o marco '4' (E=733564.843 m e N=7011026.446 m); Deste segue com o azimute de 11°00'53" e a distância de 62.40 m até o
marco '5' (E=733576.765 m e N=7011087.696 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Camboriú Park Empreendimentos
Spe Ltda Matrícula:15668 com o azimute de 98°45'50" e a distância de 29.39 m até o marco '6' (E=733605.808 m e N=7011083.218 m);
Deste segue confrontando com RIO PEROBA com o azimute de 172°06'16" e a distância de 6.07 m até o marco '7' (E=733606.642 m e
N=7011077.203 m); Deste segue com o azimute de 184°46'45" e a distância de 6.74 m até o marco '8' (E=733606.081 m e N=7011070.489
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m); Deste segue com o azimute de 198°39'06" e a distância de 7.28 m até o marco '9' (E=733603.753 m e N=7011063.594 m); Deste
segue com o azimute de 214°47'56" e a distância de 9.02 m até o marco '10' (E=733598.605 m e N=7011056.187 m); Deste segue com o
azimute de 208°31'36" e a distância de 25.84 m até o marco '11' (E=733586.265 m e N=7011033.484 m); Deste segue com o azimute de
185°46'00" e a distância de 5.70 m até o marco '12' (E=733585.693 m e N=7011027.815 m); Deste segue com o azimute de 167°06'19"
e a distância de 2.71 m até o marco '13' (E=733586.297 m e N=7011025.175 m); Deste segue com o azimute de 165°10'33" e a distância
de 12.90 m até o marco '14' (E=733589.597 m e N=7011012.707 m); Deste segue com o azimute de 151°28'25" e a distância de 15.52
m até o marco '15' (E=733597.010 m e N=7010999.068 m); Deste segue com o azimute de 143°11'53" e a distância de 37.49 m até o
marco '16' (E=733619.467 m e N=7010969.052 m); Deste segue com o azimute de 140°52'49" e a distância de 35.60 m até o marco '17'
(E=733641.926 m e N=7010941.435 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Jane Hort Benvenuti Matrícula: 15644
com o azimute de 233°00'49" e a distância de 22.73 m até o marco '0=PP' (E=733623.774 m e N=7010927.763 m); início desta descrição,
totalizando uma área de 4118.11 m².
VIII) Área de terra medindo 2442.62 M², de propriedade de Jane Hort Benvenuti, registrada na Matrícula nº 15644, localizada no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 283.76 m m. Com as seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se se no marco denominado '0=PP', Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733623.774 m e N= 7010927.763 m dividindo-o com o Área a Desapropriar de Rv
incorp. e Empreend. Imobiliarios ltda Matrícula:15663; Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Rv incorp. e Empreend.
Imobiliarios ltda Matrícula:15663 com o azimute de 53°00'49" e a distância de 22.73 m até o marco '1' (E=733641.926 m e N=7010941.435
m); Deste segue confrontando com RIO PEROBA com o azimute de 150°08'32" e a distância de 33.17 m até o marco '2' (E=733658.439 m e
N=7010912.670 m); Deste segue com o azimute de 191°10'04" e a distância de 15.77 m até o marco '3' (E=733655.384 m e N=7010897.199
m); Deste segue com o azimute de 198°07'19" e a distância de 16.60 m até o marco '4' (E=733650.221 m e N=7010881.421 m); Deste
segue com o azimute de 209°19'49" e a distância de 36.42 m até o marco '5' (E=733632.382 m e N=7010849.672 m); Deste segue com
o azimute de 204°13'43" e a distância de 25.26 m até o marco '6' (E=733622.015 m e N=7010826.636 m); Deste segue confrontando
com Área a Desapropriar de Jane Hort Benvenuti Matrícula: 15629 com o azimute de 256°41'58" e a distância de 21.13 m até o marco '7'
(E=733601.449 m e N=7010821.774 m); Deste segue com a distância de 78.19 m até o marco '8' (E=733629.178 m e N=7010894.336
m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Jane Hort Benvenuti Matrícula:15644 com a distância de 34.49 m até o marco
'0=PP' (E=733623.774 m e N=7010927.763 m); início desta descrição, totalizando uma área de 2442.62 m².
IX) Área de terra medindo 2204.09 M² de propriedade de Jane Hort Benvenuti, registrada na Matrícula nº 15629, localizada no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, na AVENIDA SANTA CATARINA, de formato irregular e um perímetro de 399.55 m m. Com as
seguintes medidas e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM
- SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733475.208 m e N= 7010777.927 m dividindo-o
com o AVENIDA SANTA CATARINA; Deste segue confrontando com AVENIDA SANTA CATARINA com o azimute de 8°21'36" e a distância de
22.72 m até o marco '1' (E=733478.510 m e N=7010800.401 m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Jane Hort Benvenuti Matrícula: 15629 com a distância de 17.46 m até o marco '2' (E=733494.116 m e N=7010794.298 m); Deste segue com o azimute
de 76°10'24" e a distância de 59.06 m até o marco '3' (E=733551.466 m e N=7010808.413 m); Deste segue com o azimute de 77°48'48" e
a distância de 32.17 m até o marco '4' (E=733582.906 m e N=7010815.203 m); Deste segue com o azimute de 77°48'48" e a distância de
12.38 m até o marco '5' (E=733595.005 m e N=7010817.816 m); Deste segue com a distância de 7.65 m até o marco '6' (E=733601.449
m e N=7010821.774 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Jane Hort Benvenuti Matrícula: 15644 com o azimute de
76°41'58" e a distância de 21.13 m até o marco '7' (E=733622.015 m e N=7010826.636 m); Deste segue confrontando com RIO PEROBA
com o azimute de 208°32'39" e a distância de 47.78 m até o marco '8' (E=733599.186 m e N=7010784.667 m); Deste segue confrontando
com Área a Desapropriar de Rita De Cassia Cunha E Zoanir Joao Da Cunha Matrícula: 15622 com o azimute de 259°47'23" e a distância de
25.39 m até o marco '9' (E=733574.203 m e N=7010780.168 m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Jane Hort Benvenuti Matrícula: 15629 com a distância de 32.32 m até o marco '10' (E=733593.302 m e N=7010806.194 m); Deste segue com o azimute
de 257°48'48" e a distância de 40.27 m até o marco '11' (E=733553.942 m e N=7010797.694 m); Deste segue com o azimute de 256°10'24"
e a distância de 79.45 m até o marco '12' (E=733476.796 m e N=7010778.707 m); Deste segue com o azimute de 243°50'22" e a distância
de 1.77 m até o marco '0=PP' (E=733475.208 m e N=7010777.927 m); início desta descrição, totalizando uma área de 2204.09 m².
X) Área de terra medindo 1586.92 M², de propriedade de Rita De Cassia Cunha e Zoanir Joao Da Cunha, registrada na Matrícula nº 15622,
localizada no Bairro Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 231.64 m m. Com as seguintes
medidas e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS
2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733514.143 m e N= 7010723.714 m dividindo-o com o
Área Remanescente de Rita De Cassia Cunha E Zoanir Joao Da Cunha Matrícula: 15622; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Rita De Cassia Cunha E Zoanir Joao Da Cunha Matrícula: 15622 com a distância de 13.19 m até o marco '1' (E=733523.085 m e
N=7010733.405 m); Deste segue com o azimute de 48°58'53" e a distância de 42.16 m até o marco '2' (E=733554.892 m e N=7010761.074
m); Deste segue com a distância de 27.18 m até o marco '3' (E=733574.203 m e N=7010780.168 m); Deste segue confrontando com
Área a Desapropriar de Jane Hort Benvenuti Matrícula: 15629 com o azimute de 79°47'23" e a distância de 25.39 m até o marco '4'
(E=733599.186 m e N=7010784.667 m); Deste segue confrontando com RIO PEROBA com o azimute de 224°12'43" e a distância de
52.16 m até o marco '5' (E=733562.817 m e N=7010747.283 m); Deste segue com o azimute de 211°53'09" e a distância de 21.96 m até
o marco '6' (E=733551.218 m e N=7010728.639 m); Deste segue com o azimute de 193°21'45" e a distância de 14.49 m até o marco '7'
(E=733547.869 m e N=7010714.541 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Zozimo Vieira Dos Santos Matrícula: 15611
com o azimute de 292°28'39" e a distância de 12.87 m até o marco '8' (E=733535.974 m e N=7010719.462 m); Deste segue com o azimute
de 281°01'14" e a distância de 22.24 m até o marco '0=PP' (E=733514.143 m e N=7010723.714 m); início desta descrição, totalizando
uma área de 1586.92 m².
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XI) Área de terra medindo 822.42 M², de propriedade de Zozimo Vieira Dos Santos, registrada na Matrícula nº 15611, localizada no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 121.65 m m. Com as seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se se no marco denominado '0=PP', Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733499.758 m e N= 7010705.645 m dividindo-o com o Área Remanescente de Zozimo
Vieira Dos Santos Matrícula: 15611; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Zozimo Vieira Dos Santos Matrícula: 15611 com
a distância de 12.61 m até o marco '1' (E=733507.401 m e N=7010715.672 m); Deste segue com a distância de 10.50 m até o marco '2'
(E=733514.143 m e N=7010723.714 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Rita De Cassia Cunha E Zoanir Joao Da
Cunha Matrícula: 15622 com o azimute de 101°01'14" e a distância de 22.24 m até o marco '3' (E=733535.974 m e N=7010719.462 m);
Deste segue com o azimute de 112°28'39" e a distância de 12.87 m até o marco '4' (E=733547.869 m e N=7010714.541 m); Deste segue
confrontando com RIO PEROBA com o azimute de 193°29'00" e a distância de 18.70 m até o marco '5' (E=733543.508 m e N=7010696.352
m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Ademir Duarte Matrícula:15607 com o azimute de 281°59'32" e a distância de
44.73 m até o marco '0=PP' (E=733499.758 m e N=7010705.645 m); início desta descrição, totalizando uma área de 822.42 m².
XII) Área de terra medindo 1187.68 M², de propriedade de Ademir Duarte, registrada na Matrícula nº 15607, localizada no Bairro Taboleiro,
no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 144.51 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se
se no marco denominado '0=PP', Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano
Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733495.192 m e N= 7010681.095 m dividindo-o com o AVENIDA DOS MARMORES; Deste segue
confrontando com AVENIDA DOS MARMORES com o azimute de 290°54'24" e a distância de 9.66 m até o marco '1' (E=733486.165 m e
N=7010684.544 m); Deste segue com o azimute de 290°30'31" e a distância de 0.64 m até o marco '2' (E=733485.569 m e N=7010684.767
m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Ademir Duarte Matrícula:15607 com a distância de 11.06 m até o marco '3'
(E=733491.765 m e N=7010693.898 m); Deste segue com o azimute de 34°13'55" e a distância de 14.21 m até o marco '4' (E=733499.758
m e N=7010705.645 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Zozimo Vieira Dos Santos Matrícula: 15611 com o azimute
de 101°59'32" e a distância de 44.73 m até o marco '5' (E=733543.508 m e N=7010696.352 m); Deste segue confrontando com RIO PEROBA com o azimute de 213°57'40" e a distância de 31.66 m até o marco '6' (E=733525.823 m e N=7010670.095 m); Deste segue com o
azimute de 289°36'26" e a distância de 30.19 m até o marco '7' (E=733497.385 m e N=7010680.225 m); Deste segue com o azimute de
291°38'31" e a distância de 2.36 m até o marco '0=PP' (E=733495.192 m e N=7010681.095 m); início desta descrição, totalizando uma
área de 1187.68 m².
XIII) Área de terra medindo 22.48 M², de propriedade de Pedro Zeferino, registrada na Matrícula nº 15588, localizada no Bairro Taboleiro,
no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 21.46 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se
se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano
Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733520.902 m e N= 7010663.492 m dividindo-o com o Área Remanescente de Pedro Zeferino
Matrícula: 15588; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Pedro Zeferino Matrícula: 15588 com o azimute de 16°00'24" e a
distância de 7.89 m até o marco '1' (E=733523.077 m e N=7010671.073 m); Deste segue com o azimute de 109°36'26" e a distância de
2.91 m até o marco '2' (E=733525.823 m e N=7010670.095 m); Deste segue confrontando com RIO PEROBA com o azimute de 196°48'02"
e a distância de 7.86 m até o marco '3' (E=733523.551 m e N=7010662.571 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar
de Claudio Pereira Viana Matrícula:15586 com o azimute de 289°10'38" e a distância de 2.80 m até o marco '0=PP' (E=733520.902 m e
N=7010663.492 m); início desta descrição, totalizando uma área de 22.48 m².
XIV) Área de terra medindo 4.15 M², de propriedade de Pedro Zeferino Matrícula: 15588, localizada no Bairro Taboleiro, no Município de
Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 18.66 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares
Relativas, Sistema UTM: E= 733492.571 m e N= 7010672.628 m dividindo-o com o AVENIDA DOS MARMORES; Deste segue confrontando
com AVENIDA DOS MARMORES com o azimute de 17°12'01" e a distância de 8.86 m até o marco '1' (E=733495.192 m e N=7010681.095
m); Deste segue com o azimute de 111°38'31" e a distância de 0.49 m até o marco '2' (E=733495.648 m e N=7010680.915 m); Deste
segue confrontando com Área Remanescente de Pedro Zeferino Matrícula: 15588 com o azimute de 197°27'55" e a distância de 8.86 m até
o marco '3' (E=733492.990 m e N=7010672.467 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Claudio Pereira Viana Matrícula:15586 com o azimute de 291°00'39" e a distância de 0.45 m até o marco '0=PP' (E=733492.571 m e N=7010672.628 m); início desta
descrição, totalizando uma área de 4.15 m².
XV) Área de terra medindo 30.82 M², de propriedade de Claudio Pereira Viana, registrada na Matrícula nº 15586, localizada no Bairro Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 28.08 m m. Com as seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733517.770 m e N= 7010652.572 m dividindo-o com o Área Remanescente de Claudio
Pereira Viana Matrícula:15586; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Claudio Pereira Viana Matrícula:15586 com o azimute
de 16°00'24" e a distância de 11.36 m até o marco '1' (E=733520.902 m e N=7010663.492 m); Deste segue confrontando com Área a
Desapropriar de Pedro Zeferino Matrícula: 15588 com o azimute de 109°10'38" e a distância de 2.80 m até o marco '2' (E=733523.551 m
e N=7010662.571 m); Deste segue confrontando com RIO PEROBA com o azimute de 196°48'12" e a distância de 11.28 m até o marco '3'
(E=733520.289 m e N=7010651.768 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Pedro Zeferino Matrícula 15582 e outros
com o azimute de 287°41'52" e a distância de 2.64 m até o marco '0=PP' (E=733517.770 m e N=7010652.572 m); início desta descrição,
totalizando uma área de 30.82 m².
XVI) Área de terra medindo 3.94 M², de propriedade de Claudio Pereira Viana, registrada na Matrícula º 15586, localizada no Bairro Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 23.58 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se
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se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano
Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733489.201 m e N= 7010661.689 m dividindo-o com o AVENIDA DOS MARMORES; Deste segue
confrontando com AVENIDA DOS MARMORES com o azimute de 17°07'13" e a distância de 11.45 m até o marco '1' (E=733492.571 m e
N=7010672.628 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Pedro Zeferino Matrícula: 15588 com o azimute de 111°00'39" e
a distância de 0.45 m até o marco '2' (E=733492.990 m e N=7010672.467 m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Claudio Pereira Viana Matrícula:15586 com o azimute de 198°14'45" e a distância de 5.78 m até o marco '3' (E=733491.180 m e N=7010666.978
m); Deste segue com o azimute de 197°52'52" e a distância de 5.64 m até o marco '4' (E=733489.448 m e N=7010661.610 m); Deste segue
confrontando com Área a Desapropriar de Pedro Zeferino Matrícula 15582 e outros com o azimute de 287°41'52" e a distância de 0.26 m
até o marco '0=PP' (E=733489.201 m e N=7010661.689 m); início desta descrição, totalizando uma área de 3.94m².
XVII) Área de terra medindo 23.35 M², de propriedade de Pedro Zeferino, registrada na Matrícula nº 15582 e outros, localizada no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 57.01 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W,
coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733480.200 m e N= 7010635.778 m dividindo-o com o AVENIDA DOS
MARMORES; Deste segue confrontando com AVENIDA DOS MARMORES com o azimute de 18°04'52" e a distância de 18.39 m até o
marco '1' (E=733485.906 m e N=7010653.256 m); Deste segue com o azimute de 107°47'16" e a distância de 0.62 m até o marco '2'
(E=733486.500 m e N=7010653.065 m); Deste segue com o azimute de 17°23'37" e a distância de 9.04 m até o marco '3' (E=733489.201
m e N=7010661.689 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Claudio Pereira Viana Matrícula:15586 com o azimute de
107°41'52" e a distância de 0.26 m até o marco '4' (E=733489.448 m e N=7010661.610 m); Deste segue com o azimute de 196°58'22"
e a distância de 27.40 m até o marco '5' (E=733481.449 m e N=7010635.399 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de
Carla Cristina Pereira ME Matrícula:15578 com o azimute de 286°52'03" e a distância de 1.30 m até o marco '0=PP' (E=733480.200 m e
N=7010635.778 m); início desta descrição, totalizando uma área de 23.35 m².
XVIII) Área de terra medindo 64.76 M², de propriedade de Pedro Zeferino, registrada na Matrícula nº 15582 e outros, localizada no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 57.69 m m. Com as seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se se no marco denominado '0=PP', Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733510.475 m e N= 7010627.145 m dividindo-o com o Área Remanescente de
Pedro Zeferino Matrícula 15582 e outros; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Pedro Zeferino Matrícula 15582 e outros
com o azimute de 16°00'24" e a distância de 26.45 m até o marco '1' (E=733517.770 m e N=7010652.572 m); Deste segue confrontando
com Área a Desapropriar de Claudio Pereira Viana Matrícula:15586 com o azimute de 107°41'52" e a distância de 2.64 m até o marco '2'
(E=733520.289 m e N=7010651.768 m); Deste segue confrontando com RIO PEROBA com o azimute de 196°49'59" e a distância de 26.34
m até o marco '3' (E=733512.663 m e N=7010626.561 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Carla Cristina Pereira ME
Matrícula:15578 com o azimute de 284°56'13" e a distância de 2.26 m até o marco '0=PP' (E=733510.475 m e N=7010627.145 m); início
desta descrição, totalizando uma área de 64.76 m².
XIX) Área de terra medindo 28.30 M², de propriedade de Carla Cristina Pereira ME, registrada na Matrícul nº 15578, localizada no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 30.32 m m. Com as seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se se no marco denominado '0=PP', Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733506.903 m e N= 7010614.693 m dividindo-o com o Área Remanescente de Carla
Cristina Pereira ME Matrícula:15578; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Carla Cristina Pereira ME Matrícula:15578 com
o azimute de 16°00'24" e a distância de 12.95 m até o marco '1' (E=733510.475 m e N=7010627.145 m); Deste segue confrontando com
Área a Desapropriar de Pedro Zeferino Matrícula 15582 e outros com o azimute de 104°56'13" e a distância de 2.26 m até o marco '2'
(E=733512.663 m e N=7010626.561 m); Deste segue confrontando com RIO PEROBA com o azimute de 196°44'36" e a distância de 13.01
m até o marco '3' (E=733508.914 m e N=7010614.102 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Pedro Zeferino Matrícula
15582 e outros com o azimute de 286°22'34" e a distância de 2.10 m até o marco '0=PP' (E=733506.903 m e N=7010614.693 m); início
desta descrição, totalizando uma área de 28.30 m².
XX) Área de terra de 12.30 M², de propriedade de Pedro Zeferino, registrada na Matrícula nº 15582 e outros, localizada no Bairro Taboleiro,
no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 31.26 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se
se no marco denominado '0=PP', Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano
Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733477.111 m e N= 7010623.448 m dividindo-o com o Área a Desapropriar de Carla Cristina Pereira ME Matrícula:15578; Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Carla Cristina Pereira ME Matrícula:15578 com o azimute
de 14°03'57" e a distância de 12.71 m até o marco '1' (E=733480.200 m e N=7010635.778 m); Deste segue com o azimute de 106°52'03"
e a distância de 1.30 m até o marco '2' (E=733481.449 m e N=7010635.399 m); Deste segue com o azimute de 197°28'24" e a distância
de 12.43 m até o marco '3' (E=733477.717 m e N=7010623.544 m); Deste segue com o azimute de 106°11'45" e a distância de 2.00 m
até o marco '4' (E=733479.637 m e N=7010622.986 m); Deste segue com o azimute de 197°04'29" e a distância de 0.27 m até o marco '5'
(E=733479.557 m e N=7010622.729 m); Deste segue com o azimute de 286°22'34" e a distância de 0.98 m até o marco '6' (E=733478.615
m e N=7010623.006 m); Deste segue com o azimute de 286°22'34" e a distância de 1.57 m até o marco '0=PP' (E=733477.111 m e
N=7010623.448 m); início desta descrição, totalizando uma área de 12.30 m².
XXI) Área de terra medindo 102.58 M², de propriedade de Melo Construtora E Incorporadora Ltda, registrada na Matrícula nº 15576, localizada no Bairro Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, formato irregular e um perímetro de 60.59 m m. Com as seguintes medidas
e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000,
MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733504.236 m e N= 7010592.145 m ; Deste segue com o azimute
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de 232°31'30" e a distância de 6.14 m até o marco '1' (E=733499.363 m e N=7010588.409 m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Melo Construtora E Incorporadora Ltda Matrícula: 15576 com o azimute de 16°00'24" e a distância de 27.34 m até o marco '2'
(E=733506.903 m e N=7010614.693 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Pedro Zeferino Matrícula 15582 e outros
com o azimute de 106°22'34" e a distância de 2.10 m até o marco '3' (E=733508.914 m e N=7010614.102 m); Deste segue confrontando
com RIO PEROBA com o azimute de 106°22'34" e a distância de 2.61 m até o marco '4' (E=733511.414 m e N=7010613.367 m); Deste
segue com o azimute de 198°41'13" e a distância de 22.40 m até o marco '0=PP' (E=733504.236 m e N=7010592.145 m); início desta
descrição, totalizando uma área de 102.58m².
XXII) Área de terra medindo 15.56 M², de propriedade de Melo Construtora E Incorporadora Ltda, registrada na Matrícula nº 15576, localizada no Bairro Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 71.49 m m. Com as seguintes medidas
e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000,
MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733475.321 m e N= 7010611.798 m dividindo-o com o AVENIDA
DOS MARMORES; Deste segue confrontando com AVENIDA DOS MARMORES com o azimute de 16°22'34" e a distância de 11.68 m até o
marco '1' (E=733478.615 m e N=7010623.006 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Carla Cristina Pereira ME Matrícula:15578 com o azimute de 106°22'34" e a distância de 0.98 m até o marco '2' (E=733479.557 m e N=7010622.729 m); Deste segue
confrontando com Área Remanescente de Melo Construtora E Incorporadora Ltda Matrícula: 15576 com o azimute de 197°04'29" e a distância de 34.78 m até o marco '3' (E=733469.347 m e N=7010589.486 m); Deste segue com o azimute de 287°04'55" e a distância de 0.28
m até o marco '4' (E=733469.078 m e N=7010589.569 m); Deste segue com o azimute de 17°25'00" e a distância de 23.07 m até o marco
'5' (E=733475.982 m e N=7010611.577 m); Deste segue confrontando com AVENIDA DOS MARMORES com o azimute de 288°25'27" e a
distância de 0.70 m até o marco '0=PP' (E=733475.321 m e N=7010611.798 m); início desta descrição, totalizando uma área de 15.56 m².
XXIII) Área de terra medindo 7.28 M², de propriedade de Jose Elmar Flach, registrada na Matrícula nº 15570, localizada no Bairro Taboleiro,
no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 15.47 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se
se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano
Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733480.799 m e N= 7010572.065 m dividindo-o com o Área Remanescente de Jose Elmar Flach
Matrícula: 15570; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Jose Elmar Flach Matrícula: 15570 com o azimute de 56°00'53"
e a distância de 7.02 m até o marco '1' (E=733486.621 m e N=7010575.990 m); Deste segue com o azimute de 215°19'16" e a distância
de 5.87 m até o marco '2' (E=733483.228 m e N=7010571.201 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Wilmar Vieira
Matrícula: 15569 com o azimute de 289°34'29" e a distância de 2.58 m até o marco '0=PP' (E=733480.799 m e N=7010572.065 m); início
desta descrição, totalizando uma área de 7.28m².
XXIV) Área de terra medindo 16.59 M², de propriedade de Jose Elmar Flach, registrada na Matrícula nº 15570, localizada no Bairro Taboleiro,
no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 26.59 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se
se no marco denominado '0=PP', Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano
Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733461.803 m e N= 7010579.347 m dividindo-o com o AVENIDA DOS MARMORES; Deste segue
confrontando com AVENIDA DOS MARMORES com o azimute de 25°30'22" e a distância de 11.48 m até o marco '1' (E=733466.749 m e
N=7010589.712 m); Deste segue com o azimute de 108°16'21" e a distância de 0.55 m até o marco '2' (E=733467.269 m e N=7010589.540
m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Jose Elmar Flach Matrícula: 15570 com o azimute de 197°14'21" e a distância
de 12.20 m até o marco '3' (E=733463.655 m e N=7010577.891 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Wilmar Vieira
Matrícula: 15569 com o azimute de 288°12'43" e a distância de 0.13 m até o marco '4' (E=733463.533 m e N=7010577.931 m); Deste segue
confrontando com AVENIDA DOS MARMORES com o azimute de 309°18'15" e a distância de 2.23 m até o marco '0=PP' (E=733461.803 m
e N=7010579.347 m); início desta descrição, totalizando uma área de 16.59m².
XXV) Área de terra medindo 31.69 M², de propriedade de Wilmar Vieira, registrada na Matrícula nº 15569, localizada no Bairro Taboleiro, no
Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 33.00 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se se no
marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733476.336 m e N= 7010558.010 m dividindo-o com o Área Remanescente de Wilmar Vieira Matrícula:
15569; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Wilmar Vieira Matrícula: 15569 com o azimute de 11°00'53" e a distância
de 12.95 m até o marco '1' (E=733478.811 m e N=7010570.725 m); Deste segue com o azimute de 56°00'53" e a distância de 2.40 m até
o marco '2' (E=733480.799 m e N=7010572.065 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Jose Elmar Flach Matrícula:
15570 com o azimute de 109°34'29" e a distância de 2.58 m até o marco '3' (E=733483.228 m e N=7010571.201 m); Deste segue confrontando com RIO PEROBA com o azimute de 206°41'41" e a distância de 14.84 m até o marco '4' (E=733476.559 m e N=7010557.940 m);
Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Milton Jose Larsen Matrícula: 15566 com o azimute de 287°26'39" e a distância de
0.23 m até o marco '0=PP' (E=733476.336 m e N=7010558.010 m); início desta descrição, totalizando uma área de 31.69 m².
XXVI) Área de terra medindo 4.02 M², de propriedade de Wilmar Vieira, registrada na Matrícula nº 15569, localizada no Bairro Taboleiro,
no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 30.87 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se
se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano
Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733458.777 m e N= 7010563.527 m dividindo-o com o AVENIDA DOS MARMORES; Deste segue
confrontando com AVENIDA DOS MARMORES com o azimute de 18°16'23" e a distância de 15.17 m até o marco '1' (E=733463.533 m e
N=7010577.931 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Jose Elmar Flach Matrícula: 15570 com o azimute de 108°12'43"
e a distância de 0.13 m até o marco '2' (E=733463.655 m e N=7010577.891 m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de
Wilmar Vieira Matrícula: 15569 com o azimute de 197°14'17" e a distância de 15.17 m até o marco '3' (E=733459.160 m e N=7010563.407
m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Milton Jose Larsen Matrícula: 15566 com o azimute de 287°26'39" e a distância
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de 0.40 m até o marco '0=PP' (E=733458.777 m e N=7010563.527 m); início desta descrição, totalizando uma área de 4.02 m².
XXVII) Área de terra medindo 0.35 M², de propriedade de Milton Jose Larsen, registrada na Matrícula nº 15566, localizada no Bairro Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 6.29 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se
se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano
Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733475.756 m e N= 7010555.030 m dividindo-o com o Área Remanescente de Milton Jose Larsen
Matrícula: 15566; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Milton Jose Larsen Matrícula: 15566 com o azimute de 11°00'53"
e a distância de 3.04 m até o marco '1' (E=733476.336 m e N=7010558.010 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de
Wilmar Vieira Matrícula: 15569 com o azimute de 107°26'39" e a distância de 0.23 m até o marco '2' (E=733476.559 m e N=7010557.940
m); Deste segue com o azimute de 195°25'51" e a distância de 3.02 m até o marco '0=PP' (E=733475.756 m e N=7010555.030 m); início
desta descrição, totalizando uma área de 0.35m².
XXVIII) Área de terra medindo 6.84 M², de propriedade de Milton Jose Larsen, registrada na Matrícula nº 15566, localizada no Bairro Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 39.38 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se
se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano
Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733453.149 m e N= 7010545.023 m dividindo-o com o AVENIDA DOS MARMORES; Deste segue
confrontando com AVENIDA DOS MARMORES com o azimute de 16°54'56" e a distância de 19.34 m até o marco '1' (E=733458.777 m e
N=7010563.527 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Wilmar Vieira Matrícula: 15569 com o azimute de 107°26'39" e
a distância de 0.40 m até o marco '2' (E=733459.160 m e N=7010563.407 m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Milton
Jose Larsen Matrícula: 15566 com o azimute de 197°12'09" e a distância de 19.33 m até o marco '3' (E=733453.443 m e N=7010544.941
m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Claudio Roberto Groch Matrícula 15563 com o azimute de 285°42'21" e a distância de 0.31 m até o marco '0=PP' (E=733453.149 m e N=7010545.023 m); início desta descrição, totalizando uma área de 6.84 m².
XXIX) Área de terra medindo 22.26 M², de propriedade de Claudio Roberto Groch, registrada na Matrícula nº 15563, localizado no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 20.51 m m. Com as seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733471.386 m e N= 7010532.579 m dividindo-o com o Área Remanescente de
Claudio Roberto Groch Matrícula 15563; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Claudio Roberto Groch Matrícula 15563 com
o azimute de 11°00'53" e a distância de 7.12 m até o marco '1' (E=733472.746 m e N=7010539.567 m); Deste segue com o azimute de
103°14'27" e a distância de 3.26 m até o marco '2' (E=733475.921 m e N=7010538.820 m); Deste segue confrontando com RIO PEROBA
com o azimute de 193°14'27" e a distância de 7.14 m até o marco '3' (E=733474.285 m e N=7010531.867 m); Deste segue confrontando
com Área a Desapropriar de Claudio Roberto Groch Matrícula 15563 com o azimute de 283°47'14" e a distância de 2.99 m até o marco
'0=PP' (E=733471.386 m e N=7010532.579 m); início desta descrição, totalizando uma área de 22.26 m².
XXX) Área de terra medindo 2.79 M², de propriedade de Claudio Roberto Groch, registrada na Matrícula nº 15563, localizada no Bairro Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 16.25 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas
Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733450.689 m e N= 7010537.658 m dividindo-o com o AVENIDA DOS MARMORES; Deste
segue confrontando com AVENIDA DOS MARMORES com o azimute de 18°28'07" e a distância de 7.77 m até o marco '1' (E=733453.149
m e N=7010545.023 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Milton Jose Larsen Matrícula: 15566 com o azimute de
105°42'21" e a distância de 0.31 m até o marco '2' (E=733453.443 m e N=7010544.941 m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Claudio Roberto Groch Matrícula 15563 com o azimute de 197°39'55" e a distância de 7.75 m até o marco '3' (E=733451.092
m e N=7010537.559 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Claudio Roberto Groch Matrícula 15563 com o azimute de
283°47'14" e a distância de 0.42 m até o marco '0=PP' (E=733450.689 m e N=7010537.658 m); início desta descrição, totalizando uma
área de 2.79 m².
XXXI) Área de terra medindo 25.14 M², de propriedade de Claudio Roberto Groch, registrada na Matrícula nº 15563, localizada no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 23.53 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W,
coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733469.695 m e N= 7010523.891 m dividindo-o com o Área Remanescente
de Claudio Roberto Groch Matrícula 15563; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Claudio Roberto Groch Matrícula 15563
com o azimute de 11°00'53" e a distância de 8.85 m até o marco '1' (E=733471.386 m e N=7010532.579 m); Deste segue confrontando
com Área a Desapropriar de Claudio Roberto Groch Matrícula 15563 com o azimute de 103°47'14" e a distância de 2.99 m até o marco '2'
(E=733474.285 m e N=7010531.867 m); Deste segue confrontando com RIO PEROBA com o azimute de 193°14'27" e a distância de 9.04
m até o marco '3' (E=733472.214 m e N=7010523.064 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Osmar Luiz Ruppethol
Matrícula: 15561 com o azimute de 288°09'42" e a distância de 2.65 m até o marco '0=PP' (E=733469.695 m e N=7010523.891 m); início
desta descrição, totalizando uma área de desapropriar 25.14m².
XXXII) Área de terra medindo 3.09 M², de propriedade de Claudio Roberto Groch, registrada na Matrícula 15563, localizada no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 16.06 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP', Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W,
coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733448.445 m e N= 7010530.381 m dividindo-o com o AVENIDA DOS MARMORES; Deste segue confrontando com AVENIDA DOS MARMORES com o azimute de 17°08'37" e a distância de 7.61 m até o marco '1'
(E=733450.689 m e N=7010537.658 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Claudio Roberto Groch Matrícula 15563
com o azimute de 103°47'14" e a distância de 0.42 m até o marco '2' (E=733451.092 m e N=7010537.559 m); Deste segue confrontando
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com Área Remanescente de Claudio Roberto Groch Matrícula 15563 com o azimute de 197°16'28" e a distância de 7.63 m até o marco '3'
(E=733448.826 m e N=7010530.272 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Osmar Luiz Ruppethol Matrícula: 15561
com o azimute de 286°02'18" e a distância de 0.40 m até o marco '0=PP' (E=733448.445 m e N=7010530.381 m); início desta descrição,
totalizando uma área de 3.09m².
XXXIII) Área de terra medindo 58.43 M², de propriedade de Osmar Luiz Ruppethol, registrada na Matrícula nº 15561, localizada no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 58.61 m m. Com as seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se se no marco denominado '0=PP', Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733455.857 m e N= 7010503.478 m dividindo-o com o Área Remanescente de Osmar
Luiz Ruppethol Matrícula: 15561; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Osmar Luiz Ruppethol Matrícula: 15561 com o
azimute de 56°02'50" e a distância de 13.69 m até o marco '1' (E=733467.209 m e N=7010511.121 m); Deste segue com o azimute de
11°00'53" e a distância de 13.01 m até o marco '2' (E=733469.695 m e N=7010523.891 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Claudio Roberto Groch Matrícula 15563 com o azimute de 108°09'42" e a distância de 2.65 m até o marco '3' (E=733472.214
m e N=7010523.064 m); Deste segue confrontando com RIO PEROBA com o azimute de 195°03'27" e a distância de 16.81 m até o marco
'4' (E=733467.847 m e N=7010506.833 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Valmor Leite Matrícula: 15552 com o
azimute de 254°22'04" e a distância de 12.45 m até o marco '0=PP' (E=733455.857 m e N=7010503.478 m); início desta descrição, totalizando uma área de 58.43 m².
XXXIV) Área de terra medindo 22.74 M², de propriedade de Osmar Luiz Ruppethol, registrada na Matrícula nº 15561, localizada no Bairro Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular, e um perímetro de 67.65 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas
Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733438.839 m e N= 7010498.716 m dividindo-o com o AVENIDA DOS MARMORES; Deste
segue confrontando com AVENIDA DOS MARMORES com o azimute de 15°36'35" e a distância de 9.63 m até o marco '1' (E=733441.429 m
e N=7010507.987 m); Deste segue com o azimute de 15°57'23" e a distância de 9.43 m até o marco '2' (E=733444.021 m e N=7010517.052
m); Deste segue com o azimute de 18°14'53" e a distância de 5.48 m até o marco '3' (E=733445.736 m e N=7010522.253 m); Deste segue
com o azimute de 18°25'43" e a distância de 8.57 m até o marco '4' (E=733448.445 m e N=7010530.381 m); Deste segue confrontando
com Área a Desapropriar de Claudio Roberto Groch Matrícula 15563 com o azimute de 106°02'18" e a distância de 0.40 m até o marco '5'
(E=733448.826 m e N=7010530.272 m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Osmar Luiz Ruppethol Matrícula: 15561
com o azimute de 197°17'56" e a distância de 23.42 m até o marco '6' (E=733441.863 m e N=7010507.913 m); Deste segue com o azimute
de 187°15'24" e a distância de 8.73 m até o marco '7' (E=733440.760 m e N=7010499.253 m); Deste segue confrontando com Área a
Desapropriar de Valmor Leite Matrícula: 15552 com o azimute de 254°22'04" e a distância de 1.99 m até o marco '0=PP' (E=733438.839 m
e N=7010498.716 m); início desta descrição, totalizando uma área de 22.74 m².
XXXV) Área de terra medindo 295.84 M², de propriedade de Valmor Leite, registrada na Matrícula, nº 15552, localizada Bairro Taboleiro,
no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 95.36 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas
Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733437.739 m e N= 7010484.727 m dividindo-o com o AVENIDA DOS MARMORES; Deste
segue confrontando com AVENIDA DOS MARMORES com o azimute de 4°29'47" e a distância de 14.03 m até o marco '1' (E=733438.839
m e N=7010498.716 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Osmar Luiz Ruppethol Matrícula: 15561 com o azimute
de 74°22'04" e a distância de 1.99 m até o marco '2' (E=733440.760 m e N=7010499.253 m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Valmor Leite Matrícula: 15552 com o azimute de 187°15'24" e a distância de 6.55 m até o marco '3' (E=733439.933 m e
N=7010492.756 m); Deste segue com o azimute de 56°02'50" e a distância de 19.20 m até o marco '4' (E=733455.857 m e N=7010503.478
m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Osmar Luiz Ruppethol Matrícula: 15561 com o azimute de 74°22'04" e a distância de 12.45 m até o marco '5' (E=733467.847 m e N=7010506.833 m); Deste segue confrontando com RIO PEROBA com o azimute de
195°03'27" e a distância de 12.41 m até o marco '6' (E=733464.624 m e N=7010494.853 m); Deste segue com o azimute de 249°21'42" e
a distância de 27.38 m até o marco '7' (E=733438.999 m e N=7010485.202 m); Deste segue com o azimute de 249°21'42" e a distância de
1.35 m até o marco '0=PP' (E=733437.739 m e N=7010484.727 m); início desta descrição, totalizando uma área de 295.84 m².
XXXVI) Área de terra medindo 593.75 M², de propriedade de Lucelia Sarda, registrada na Matricula nº 30214, localizada no Bairro Taboleiro,
no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 99.27 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas
Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733461.384 m e N= 7010255.144 m dividindo-o com o RUA LEOPOLDO LEITE; Deste
segue confrontando com RUA LEOPOLDO LEITE com o azimute de 54°59'49" e a distância de 10.74 m até o marco '1' (E=733470.180 m e
N=7010261.304 m); Deste segue com o azimute de 57°58'24" e a distância de 16.15 m até o marco '2' (E=733483.870 m e N=7010269.868
m); Deste segue confrontando com RIO CAMBORIÚ com o azimute de 151°10'25" e a distância de 19.71 m até o marco '3' (E=733493.374
m e N=7010252.599 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Iria Zaniz Matrícula: 30219 com o azimute de 232°26'46" e
a distância de 30.22 m até o marco '4' (E=733469.415 m e N=7010234.179 m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Lucelia Sarda Matricula:30214 com o azimute de 339°02'22" e a distância de 22.45 m até o marco '0=PP' (E=733461.384 m e N=7010255.144
m); início desta descrição, totalizando uma área de 593.75 m².
XXXVII) Área de terra medindo 643.96 M², de propriedade de Iria Zaniz, registrada na Matrícula nº 30219, localizada no Bairro Taboleiro, no
Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 104.52 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se se
no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733493.374 m e N= 7010252.599 m dividindo-o com o RIO CAMBORIÚ; Deste segue confrontando
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com RIO CAMBORIÚ com o azimute de 153°39'00" e a distância de 22.10 m até o marco '1' (E=733503.184 m e N=7010232.795 m); Deste
segue confrontando com Área a Desapropriar de Erondina Pinheiro Monteiro Matrícula: 29528 com o azimute de 236°18'31" e a distância
de 31.82 m até o marco '2' (E=733476.707 m e N=7010215.143 m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Iria Zaniz Matrícula: 30219 com o azimute de 339°02'22" e a distância de 20.38 m até o marco '3' (E=733469.415 m e N=7010234.179 m); Deste segue
confrontando com Área a Desapropriar de Lucelia Sarda Matricula:30214 com o azimute de 52°26'46" e a distância de 30.22 m até o marco
'0=PP' (E=733493.374 m e N=7010252.599 m); início desta descrição, totalizando uma área de 643.96 m².
XXXVIII) Área de terra medindo 4688.54 M², de propriedade de Erondina Pinheiro Monteiro, registrada na Matrícula nº 29528, localizada
no Bairro Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 390.10 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W,
coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733476.707 m e N= 7010215.143 m dividindo-o com o Área a Desapropriar de
Iria Zaniz Matrícula: 30219; Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Iria Zaniz Matrícula: 30219 com o azimute de 56°18'31"
e a distância de 31.82 m até o marco '1' (E=733503.184 m e N=7010232.795 m); Deste segue confrontando com RIO CAMBORIÚ com o
azimute de 118°15'22" e a distância de 1.55 m até o marco '2' (E=733504.553 m e N=7010232.059 m); Deste segue com o azimute de
108°40'29" e a distância de 5.15 m até o marco '3' (E=733509.436 m e N=7010230.409 m); Deste segue com o azimute de 147°46'11" e
a distância de 21.42 m até o marco '4' (E=733520.862 m e N=7010212.286 m); Deste segue com a distância de 46.25 m até o marco '5'
(E=733525.239 m e N=7010171.240 m); Deste segue com o azimute de 215°54'17" e a distância de 23.39 m até o marco '6' (E=733511.522
m e N=7010152.295 m); Deste segue com a distância de 43.50 m até o marco '7' (E=733512.030 m e N=7010111.280 m); Deste segue
com a distância de 45.48 m até o marco '8' (E=733510.304 m e N=7010065.943 m); Deste segue com o azimute de 280°05'17" e a distância de 10.95 m até o marco '9' (E=733499.526 m e N=7010067.860 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Davi Urias
Batista Vidigal Matrícula: 29533 com o azimute de 273°20'32" e a distância de 8.67 m até o marco '10' (E=733490.871 m e N=7010068.366
m); Deste segue com o azimute de 318°26'10" e a distância de 4.46 m até o marco '11' (E=733487.908 m e N=7010071.707 m); Deste
segue com o azimute de 7°54'40" e a distância de 12.92 m até o marco '12' (E=733489.687 m e N=7010084.507 m); Deste segue com
o azimute de 9°59'02" e a distância de 13.40 m até o marco '13' (E=733492.010 m e N=7010097.703 m); Deste segue com o azimute de
23°27'30" e a distância de 3.06 m até o marco '14' (E=733493.229 m e N=7010100.511 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Cctc - Escola de Tiro Ltda Matrícula:29532 com o azimute de 294°22'41" e a distância de 3.49 m até o marco '15' (E=733490.046
m e N=7010101.953 m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Erondina Pinheiro Monteiro Matrícula: 29528 com a distância de 114.59 m até o marco '0=PP' (E=733476.707 m e N=7010215.143 m); início desta descrição, totalizando uma área de 4688.54 m².
XXXIX) Área de terra medindo 4.60 M², de propriedade de Cctc - Escola de Tiro Ltda, registrada na Matrícula nº 29532, localizada no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 9.94 m m. Com as seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se se no marco denominado '0=PP', Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733489.858 m e N= 7010099.146 m dividindo-o com o Área Remanescente de Cctc
- Escola de Tiro Ltda Matrícula:29532; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Cctc - Escola de Tiro Ltda Matrícula:29532
com o azimute de 3°49'12" e a distância de 2.81 m até o marco '1' (E=733490.046 m e N=7010101.953 m); Deste segue confrontando com
Área a Desapropriar de Erondina Pinheiro Monteiro Matrícula: 29528 com o azimute de 114°22'41" e a distância de 3.49 m até o marco '2'
(E=733493.229 m e N=7010100.511 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Davi Urias Batista Vidigal Matrícula: 29533
com o azimute de 247°56'38" e a distância de 3.64 m até o marco '0=PP' (E=733489.858 m e N=7010099.146 m); início desta descrição,
totalizando uma área de 4.60 m².
XL) Área de terra medindo 93.97 M², de propriedade de Davi Urias Batista Vidigal, registrada na Matrícula nº 29533, localizada no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 99.54 m m. Com as seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se se no marco denominado '0=PP', Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733485.305 m e N= 7010063.389 m dividindo-o com o Área Remanescente de Davi
Urias Batista Vidigal Matrícula: 29533; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Davi Urias Batista Vidigal Matrícula: 29533
com a distância de 36.06 m até o marco '1' (E=733489.858 m e N=7010099.146 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar
de Cctc - Escola de Tiro Ltda Matrícula:29532 com o azimute de 67°56'38" e a distância de 3.64 m até o marco '2' (E=733493.229 m e
N=7010100.511 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Erondina Pinheiro Monteiro Matrícula: 29528 com o azimute
de 203°27'30" e a distância de 3.06 m até o marco '3' (E=733492.010 m e N=7010097.703 m); Deste segue com o azimute de 189°59'02"
e a distância de 13.40 m até o marco '4' (E=733489.687 m e N=7010084.507 m); Deste segue com o azimute de 187°54'40" e a distância
de 12.92 m até o marco '5' (E=733487.908 m e N=7010071.707 m); Deste segue com o azimute de 138°26'10" e a distância de 4.46 m
até o marco '6' (E=733490.871 m e N=7010068.366 m); Deste segue com o azimute de 93°20'32" e a distância de 8.67 m até o marco '7'
(E=733499.526 m e N=7010067.860 m); Deste segue confrontando com RIO CAMBORIÚ com o azimute de 183°08'19" e a distância de
2.74 m até o marco '8' (E=733499.376 m e N=7010065.127 m); Deste segue com o azimute de 274°37'24" e a distância de 8.37 m até o
marco '9' (E=733491.037 m e N=7010065.801 m); Deste segue com o azimute de 247°10'26" e a distância de 6.22 m até o marco '0=PP'
(E=733485.305 m e N=7010063.389 m); início desta descrição, totalizando uma área de 93.97 m².
XLI) Área de terra medindo 546.44 M², de propriedade de Erotides Da Silva Campos e Outros, registrada na Matrícula nº 57787, localizada
no Bairro Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 98.08 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W,
coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733471.546 m e N= 7010012.917 m dividindo-o com o Área Remanescente
de Erotides Da Silva Campos E Outros Matrícula: 57787; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Erotides Da Silva Campos
E Outros Matrícula: 57787 com o azimute de 21°24'37" e a distância de 4.29 m até o marco '1' (E=733473.112 m e N=7010016.911 m);
Deste segue com a distância de 26.50 m até o marco '2' (E=733480.684 m e N=7010042.296 m); Deste segue confrontando com RIO
www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 500

CAMBORIÚ com o azimute de 90°44'43" e a distância de 16.10 m até o marco '3' (E=733496.778 m e N=7010042.086 m); Deste segue com
o azimute de 186°26'03" e a distância de 29.23 m até o marco '4' (E=733493.503 m e N=7010013.045 m); Deste segue com o azimute de
269°40'00" e a distância de 21.96 m até o marco '0=PP' (E=733471.546 m e N=7010012.917 m); início desta descrição, totalizando uma
área de 546.44 m².
XLII) Área de terra medindo 14.43 M², de propriedade de Luiz Carlos Campos, registrada na Matrícula nº 29536, localizada no Bairro Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 105.12 m m. Com as seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733384.143 m e N= 7009966.133 m ; Deste segue com o azimute de 300°56'39" e a
distância de 1.97 m até o marco '1' (E=733382.457 m e N=7009967.143 m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Luiz
Carlos Campos Matrícula: 29536 com o azimute de 12°59'25" e a distância de 0.57 m até o marco '2' (E=733382.585 m e N=7009967.700
m); Deste segue com o azimute de 121°16'46" e a distância de 52.36 m até o marco '3' (E=733427.339 m e N=7009940.511 m); Deste
segue confrontando com Área a Desapropriar de Paulo Cesar Longo Pereira Matrícula: 29542 com o azimute de 300°40'27" e a distância de
50.22 m até o marco '0=PP' (E=733384.143 m e N=7009966.133 m); início desta descrição, totalizando uma área de 14.43 m².
XLIII) Área de terra medindo 1768.49 M², de propriedade de Luiz Carlos Campos, registrada na Matrícula nº 29536, localizada no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 186.62 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP', Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W,
coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733427.339 m e N= 7009940.511 m dividindo-o com o Área Remanescente
de Luiz Carlos Campos Matrícula: 29536; Deste segue confrontando com Área Remanescente de Luiz Carlos Campos Matrícula: 29536 com
o azimute de 31°43'23" e a distância de 64.23 m até o marco '1' (E=733461.112 m e N=7009995.146 m); Deste segue confrontando com
RIO CAMBORIÚ com o azimute de 97°21'59" e a distância de 4.07 m até o marco '2' (E=733465.151 m e N=7009994.624 m); Deste segue
com o azimute de 96°35'35" e a distância de 13.36 m até o marco '3' (E=733478.418 m e N=7009993.091 m); Deste segue com o azimute
de 111°24'21" e a distância de 13.95 m até o marco '4' (E=733491.408 m e N=7009987.999 m); Deste segue com o azimute de 181°39'36"
e a distância de 8.90 m até o marco '5' (E=733491.150 m e N=7009979.102 m); Deste segue com o azimute de 226°20'19" e a distância
de 50.92 m até o marco '6' (E=733454.310 m e N=7009943.945 m); Deste segue com o azimute de 240°12'38" e a distância de 19.21 m
até o marco '7' (E=733437.640 m e N=7009934.401 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Paulo Cesar Longo Pereira
Matrícula: 29542 com o azimute de 300°40'27" e a distância de 11.98 m até o marco '0=PP' (E=733427.339 m e N=7009940.511 m); início
desta descrição, totalizando uma área de 1768.49m².
XLIV) Área de terra medindo 1387.06 M², de propriedade de Paulo Cesar Longo Pereira, registrada na Matrícula nº 29542, localizada no
Bairro Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 166.87 m m. Com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se se no marco denominado '0=PP', Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W,
coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733376.897 m e N= 7009947.126 m dividindo-o com o AVENIDA SANTA
CATARINA; Deste segue confrontando com AVENIDA SANTA CATARINA com o azimute de 20°52'06" e a distância de 20.34 m até o marco
'1' (E=733384.143 m e N=7009966.133 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de Luiz Carlos Campos Matrícula: 29536
com o azimute de 120°40'27" e a distância de 50.22 m até o marco '2' (E=733427.339 m e N=7009940.511 m); Deste segue com o azimute de 120°40'27" e a distância de 11.98 m até o marco '3' (E=733437.640 m e N=7009934.401 m); Deste segue confrontando com RIO
CAMBORIÚ com o azimute de 213°16'20" e a distância de 26.44 m até o marco '4' (E=733423.133 m e N=7009912.295 m); Deste segue
confrontando com Área a Desapropriar de Carlos Eduardo Fistarol Matrícula: 29545 com o azimute de 306°59'31" e a distância de 57.89 m
até o marco '0=PP' (E=733376.897 m e N=7009947.126 m); início desta descrição, totalizando uma área de 1387.06 m².
XLV) Área de terra medindo 2009.38 M², de propriedade de Carlos Eduardo Fistarol, registrada na Matrícula nº 29545, localizada no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 185.28 m m. Com as seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se se no marco denominado '0=PP', Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas
Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733356.357 m e N= 7009916.940 m dividindo-o com o AVENIDA SANTA CATARINA; Deste
segue confrontando com AVENIDA SANTA CATARINA com o azimute de 40°22'37" e a distância de 7.88 m até o marco '1' (E=733361.461 m
e N=7009922.942 m); Deste segue com o azimute de 34°14'59" e a distância de 9.30 m até o marco '2' (E=733366.697 m e N=7009930.632
m); Deste segue com o azimute de 29°06'09" e a distância de 10.91 m até o marco '3' (E=733372.005 m e N=7009940.168 m); Deste segue
com o azimute de 24°36'52" e a distância de 5.17 m até o marco '4' (E=733374.160 m e N=7009944.872 m); Deste segue com o azimute
de 40°23'28" e a distância de 3.46 m até o marco '5' (E=733376.404 m e N=7009947.509 m); Deste segue com o azimute de 127°50'38"
e a distância de 0.63 m até o marco '6' (E=733376.897 m e N=7009947.126 m); Deste segue confrontando com Área a Desapropriar de
Paulo Cesar Longo Pereira Matrícula: 29542 com o azimute de 126°59'31" e a distância de 57.89 m até o marco '7' (E=733423.133 m e
N=7009912.295 m); Deste segue confrontando com RIO CAMBORIÚ com o azimute de 242°20'42" e a distância de 54.87 m até o marco
'8' (E=733374.532 m e N=7009886.827 m); Deste segue confrontando com Ivo Pereira Inscrição: 01.04.095.0525 Matrícula: 29551 com o
azimute de 328°53'14" e a distância de 33.94 m até o marco '9' (E=733356.994 m e N=7009915.884 m); Deste segue confrontando com
AVENIDA SANTA CATARINA com o azimute de 328°53'14" e a distância de 1.23 m até o marco '0=PP' (E=733356.357 m e N=7009916.940
m); início desta descrição, totalizando uma área de 2009.38m².
XLVI) Área de terra medindo 3263.40 M², de propriedade de Marlin Luciano Da Silva, registrada na Matricula nº 30464, localizada no Bairro
Taboleiro, no Município de Camboriú - SC, de formato irregular e um perímetro de 553.18 m m. Com as seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se se no marco denominado '0=PP', Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 733335.893 m e N= 7009607.572 m ; Deste segue com o azimute de 275°47'52" e a
distância de 3.12 m até o marco '1' (E=733332.785 m e N=7009607.888 m); Deste segue com o azimute de 273°52'45" e a distância de
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9.30 m até o marco '2' (E=733323.509 m e N=7009608.517 m); Deste segue confrontando com Área Remanescente de Marlin Luciano Da
Silva Matrícula 30464 com o azimute de 5°27'08" e a distância de 5.85 m até o marco '3' (E=733324.065 m e N=7009614.341 m); Deste
segue com a distância de 236.30 m até o marco '4' (E=733378.867 m e N=7009843.271 m); Deste segue com o azimute de 26°18'46" e
a distância de 16.97 m até o marco '5' (E=733386.388 m e N=7009858.479 m); Deste segue confrontando com RIO CAMBORIÚ com o
azimute de 76°05'32" e a distância de 16.57 m até o marco '6' (E=733402.476 m e N=7009862.463 m); Deste segue confrontando com
Área Remanescente de Marlin Luciano Da Silva Matrícula 30464 com o azimute de 206°14'21" e a distância de 26.54 m até o marco '7'
(E=733390.741 m e N=7009838.656 m); Deste segue com a distância de 233.96 m até o marco '8' (E=733336.794 m e N=7009612.054
m); Deste segue com o azimute de 191°21'46" e a distância de 4.57 m até o marco '0=PP' (E=733335.893 m e N=7009607.572 m); início
desta descrição, totalizando uma área de 3.263,40 m².
Art. 2º As áreas de terra declaradas de utilidade pública, objeto deste Decreto, destinam-se à abertura do Binário, conforme previsto na
alínea “i” do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 3.365/1941.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 18 de abril de 2022.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

DSPENSA LICITATÓRIA 006/2022 - PMC

Publicação Nº 3840409
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 53663BD9C96EDC4F65ECDAFF1533521A7D0427E4

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
DISPENSA LICITATÓRIA Nº 006/2022 – PMC
Data: 19/04/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO E CRIAÇÃO DE UM FESTIVAL GASTRONÔMICO TENDO
COMO OBJETIVO GERAR INDUÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.
Valor total: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Contratada: SERVIÇO DE APOIO AS MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS SC – SEBRAE
Embasamento legal: artigo 24, inciso “XIII”, da lei Federal 8666/1993.
Camboriú SC, 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

INEXIGÊNCIA LICITATÓRIA 006/2022 - PMC

Publicação Nº 3839795

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 71B1F965636BB4628ADE6EE56BFDFBAE1D60CBD9

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
INEXIGÊNCIA LICITATÓRIA Nº. 006/2022 – PMC
Data: 19/04/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DOS
ETILÔMETROS BAF 300 Nº 2764 E BAF 300 Nº 06472 DE PROPRIEDADE DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMBORIU.
Valor total: R$ 4.334,50 (quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).
Secretaria: CONVÊNIO DE RADIO PATRULHA - MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ
Contratado: ELEC INDÚSTRIA COM.EQUIPAMENTOS MEDIÇÃO LTDA-EPP
Embasamento legal: artigo 25, inciso “I”, da lei Federal 8666/1993.
Camboriú, 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3839786
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 217A3C1D723E4A3CCD802ACF5B0A82ED5AD70948

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2022 – PMC - EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECÂNICOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (TRATOR JD 5705, TRATOR TT4030, TRATOR
T6110, TRATOR TL85E, MINIESCAVADEIRA, ROÇADEIRAS E ROTATIVAS PARA TRATOR E ROÇADEIRAS E MOTOSERRAS A GASOLINA),
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE
CAMBORIÚ
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de
21/06/1993, e suas alterações.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Iniciará às 13:00 horas do dia 11 (onze) de maio de 2022, no site www.bnc.org.br
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47) 3365-9500, no site: https://camboriu.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1 ou no e-mail comprasdecamboriu@gmail.com
Camboriú, 19 de abril de 2022
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

RESULTADO CHAMAMENTO 002/2022 - FUCAM

Publicação Nº 3839809

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIU
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022
INEXIGÊNCIA 002/2022
CHAMAMENTO 002/2022 – FUCAM
O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração torna público que o resultado da licitação foi:
“DESERTA”
Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 047 3365-9500.
Camboriú SC, 19 de abril de 2022.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

RESUMO CONTRATO TP 014/22 - PMC

Publicação Nº 3839960

RESUMO DE CONTRATO
PMC
Contrato Nº 018/2022
Processo: Processo Licitatório nº 037/2022 – Tomada de Preços nº 014/2022
Contratado: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Data:19/04/2022
Prazo: 6 meses
Valor: R$2.765.044,55 (dois milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA SANTO ANTÔNIO DO BAIRRO SÃO
FRANCISCO DE ASSIS NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal de Camboriú

RESUMO DE CONTRATO DL 006/2022 - PMC

Publicação Nº 3840317

RESUMO DE CONTRATO
PMC
Contrato Nº 019/2022
Processo: Processo Licitatório nº 065/2022 – Dispensa Licitatória nº 006/2022
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Contratado: : SERVIÇO DE APOIO AS MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS SC – SEBRAE
Data:19/04/2022
Prazo:30 de outubro de 2022
Valor: R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO E CRIAÇÃO DE UM FESTIVAL GASTRONÔMICO TENDO
COMO OBJETIVO GERAR INDUÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal de Camboriú

RESUMO DE CONTRATO TP 015/22 - PMC

Publicação Nº 3839837

RESUMO DE CONTRATO
PMC
Contrato Nº 017/2022
Processo: Processo Licitatório nº 042/2022 – Tomada de Preços nº 015/2022
Contratado: AJ POTTER & CIA LTDA
Data:19/04/2022
Prazo: 4 meses
Valor: R$288.000,13 (duzentos e oitenta e oito mil e treze centavos)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA MONTE BONETE - TRECHO FINAL - BAIRRO
MONTE ALEGRE NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal de Camboriú
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Camboriú Prev
PORTARIA 12/2022

Publicação Nº 3840014

PORTARIA Nº 012/2022
Concede Aposentadoria Voluntária por
Implemento de Idade ao Servidor
Público Municipal LACI VIEIRA.
Elcio Rogério Kuhnen, Prefeito Municipal de Camboriú,
Santa Catarina em exercício, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art. 79, inciso VII, da Lei Orgânica do Município no Processo
de Aposentadoria n° 005/2022,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária por implemento de idade com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no importe de R$ 1.212,00
mensais, para o servidor LACI VIEIRA, matrícula nº 4.437-0, ocupante do
cargo de auxiliar de serviços gerais, lotado na Secretaria da Educação e
Cultura, com vigência a partir de 02/05/2022, com fundamento nos termos do
que dispõe o art. 40, § 1º, III, "b" da CF; art. 30, I, II e III e do art. 55, § 1º,
ambos da Lei Complementar Municipal nº 07/2006.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
Em 19 de abril de 2022.

Publicado no Mural Público Municipal
na data supra
Luana Rodrigues Luciano
Presidente do CAMBORIUPREV

ELCIO ROGERIO
KUHNEN:72043
954920

Assinado de forma digital
por ELCIO ROGERIO
KUHNEN:72043954920
Dados: 2022.04.19
13:22:44 -03'00'

Elcio Rogério Kuhnen
Prefeito Municipal

Assinado de forma
LUANA
digital por LUANA
RODRIGUES RODRIGUES
LUCIANO:08763502
LUCIANO:08 950
2022.04.19
763502950 Dados:
12:57:15 -03'00'

Luana Rodrigues Luciano
Presidente

Rua José Francisco Bernardes, nº 429 – Camboriú/SC – Cep: 88340-206
Fone: (47) 3050-3227
juridico.camboriuprev@camboriu.sc.gov.br
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PORTARIA Nº 013/2022

Publicação Nº 3840028

PORTARIA Nº 013/2022
Concede Aposentadoria Voluntária por
Implemento de Idade para a Servidora
Pública
Municipal
TEREZINHA
COTLESKI.
Elcio Rogério Kuhnen, Prefeito Municipal de Camboriú,
Santa Catarina em exercício, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art. 79, inciso VII, da Lei Orgânica do Município no Processo
de Aposentadoria n° 006/2022,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária por implemento de idade com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no importe de R$ 1.212,00
mensais, para a servidora TEREZINHA COTLESKI, matrícula nº 12.340-02,
ocupante do cargo de servente, lotada na Secretaria da Educação e Cultura,
com vigência a partir de 02/05/2022, com fundamento nos termos do que
dispõe o art. 40, § 1º, III, "b" da CF; art. 30, I, II e III e do art. 55, § 1º, ambos da
Lei Complementar Municipal nº 07/2006.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
Em 19 de abril de 2022.

Publicado no Mural Público Municipal
na data supra
Luana Rodrigues Luciano
Presidente do CAMBORIUPREV

ELCIO ROGERIO
KUHNEN:720439
54920

Assinado de forma digital
por ELCIO ROGERIO
KUHNEN:72043954920
Dados: 2022.04.19 13:22:25
-03'00'

Elcio Rogério Kuhnen
Prefeito Municipal

LUANA
RODRIGUES
LUCIANO:08
763502950

Assinado de forma
digital por LUANA
RODRIGUES
LUCIANO:0876350
2950
Dados: 2022.04.19
12:56:37 -03'00'

Luana Rodrigues Luciano
Presidente

Rua José Francisco Bernardes, nº 429 – Camboriú/SC – Cep: 88340-206
Fone: (47) 3050-3227
juridico.camboriuprev@camboriu.sc.gov.br
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PORTARIA Nº 14/2022

Publicação Nº 3840034

PORTARIA Nº 014/2022
Concede Aposentadoria Voluntária por
Implemento de Idade para a Servidora
Pública Municipal JUREMA PEREIRA
DA SILVA.
Elcio Rogério Kuhnen, Prefeito Municipal de Camboriú,
Santa Catarina em exercício, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art. 79, inciso VII, da Lei Orgânica do Município no Processo
de Aposentadoria n° 007/2022,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária por implemento de idade com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no importe de R$ 1.212,00
mensais, para a servidora JUREMA PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 12.65602, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, lotada na Secretaria da
Saúde, com vigência a partir de 02/05/2022, com fundamento nos termos do
que dispõe o art. 40, § 1º, III, "b" da CF; art. 30, I, II e III e do art. 55, § 1º,
ambos da Lei Complementar Municipal nº 07/2006.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
Em 19 de abril de 2022.

Publicado no Mural Público Municipal
na data supra
Luana Rodrigues Luciano
Presidente do CAMBORIUPREV
de forma digital
ELCIO ROGERIO Assinado
por ELCIO ROGERIO
KUHNEN:720439 KUHNEN:72043954920
Dados: 2022.04.19 13:21:32
54920
-03'00'

Elcio Rogério Kuhnen
Prefeito Municipal

LUANA
RODRIGUES
LUCIANO:087
63502950

Assinado de forma digital por LUANA
RODRIGUES LUCIANO:08763502950
Dados: 2022.04.19 12:57:50 -03'00'

Luana Rodrigues Luciano
Presidente

Rua José Francisco Bernardes, nº 429 – Camboriú/SC – Cep: 88340-206
Fone: (47) 3050-3227
juridico.camboriuprev@camboriu.sc.gov.br
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Campo Alegre
Prefeitura
1ª ALTERAÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022

Publicação Nº 3840851

1ª ALTERAÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2021 - Modalidade Pregão
Assunto: Pedido de ALTERAÇÃO DE VALOR REGISTRADO PARA MANUTENÇÃO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
Serve o presente para, em observância ao disposto na Lei Federal n°. 8.666/93, AUTORIZAR a alteração do valor registrado no Processo
Licitatório nº 120/2021, no item 41, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2022, celebrada entre o Município de Campo Alegre – CNPJ:
83.102.749/0001-77 e a empresa ANGELA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS, CNPJ: 03.483.400/0001-93, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, considerando pedido da empresa contratada e comprovante de aumento de preços, conforme justificativa apresentada
pela empresa.

ITEM

41

UNID

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR UNITÁRIO
REGISTRADO

VALOR UNITÁRIO
REAJUSTADO

litro

LEITE UHT INTEGRAL: ultrapasteurizado, em embalagem tetra-pak de 1 litro.
Embalagem não pode estar amassada, suja ou com sinais de umidade. Registro
no órgão competente. Deve conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto.
Embalagem deve apresentar: NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Terra Viva

R$ 3,23

R$ 4,74

As demais condições para a entrega e exigências da Ata de Registro de Preços 11/2022 permanecem inalteradas e em vigor.
Campo Alegre, 19 de abril de 2022
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração

ANGELA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS
Angela Maria Teixeira dos Santos
Representante legal

ADITIVO CONTRATUAL 12/2022 FMS

Publicação Nº 3840793

ADITIVO CONTRATUAL Nº 12/2021 FMS
Considerando a autorização da autoridade superior a prorroga-se Contrato nº. 44/2021 (em decorrência do Edital 11/2020 de Pregão Presencial nº 10/2020-CISNORDESTE/SC, Processo Administrativo 01/2020 – CISNORDESTE/SC), tendo como objeto execução de serviços
especializados para fornecimento de software com interfaces web, na modalidade de SaaS, acessível via Internet, para atender a Secretaria
Municipal de Saúde de Campo Alegre/SC.
PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CAMPO ALEGRE E DE OUTRO LADO A EMPRESA OLOS TECNOLOGIA LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
Fica prorrogado o prazo do Contrato nº 44/2021 até 26 de abril de 2023.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE
O contrato fica reajustado em 10,7971%, conforme o índice INPC acumulado período 12 meses, passando o valor unitário mensal conforme
segue:
ITEM

QTD

UN

DESCRIÇÃO

VALOR MENSAL
ATUAL

VALOR MENSAL
REAJUSTADO

VALOR PARA
12 MESES

6

12

MÊS

Prestação de serviços de sistema de gestão de saúde pública, na forma
de processamento de dados, incluindo suporte técnico, para os municípios consorciados do CISNORDESTE/SC

R$ 2.599,23

2.879,87

R$ 34.558,44

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO DE GASTOS PARA 2022
Para período de 26 de abril à 31 de dezembro de 2022 estão previstos recursos no montante de R$ 23.038,96 (vinte e três mil e trinta e
oito reais e noventa e seis centavos), sendo o valor unitário para cada procedimento indicado na tabela abaixo:
www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 508

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas oriundas do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão
Unidade

22
01

Secretaria Municipal de saúde de Campo Alegre
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de saúde

Função

10

Saúde

Subfunção
Programa
Projeto
Elemento de Despesa
Recurso

301
64
2.055
3.3.90.39.00
1009

Atenção Básica
Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde
Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Atenção Básica Federal

CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Esta alteração se faz nos moldes do Inciso II do Art. 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
As demais cláusulas e disposições do Contrato 44/2021 permanecem inalteradas e em vigor.
E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.
Campo Alegre, 8 de abril de 2022.
ROSANA EMÍLIA GREIPEL
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
CONTRATANTE

ALFREDO ROEDER JUNIOR
Olos Tecnologia Ltda
CONTRATADA

DE ACORDO:
ALCIONEI FRANÇA DA SILVA
Assessor Jurídico
OAB/SC 31.686

ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/2022

Publicação Nº 3828058

ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE E DE OUTRO
LADO MARIA CAROLINA BERNARDES.
Considerando o Memorando nº 113/2022/SEDUC da Secretaria Municipal de Educação, solicitando a prorrogação do Contrato de Trabalho
Temporário nº 038/2022;
PRORROGA-SE o prazo do Contrato de Trabalho Temporário nº 038/2022, com fulcro no Inciso II, Art. 302 da Lei Complementar Municipal
nº 006/2020 e alterações, nos seguintes termos:
CONTRATADA: MARIA CAROLINA BERNARDES, no Cargo Público e na Função de Atendente de Sala, portadora do CPF/MF nº 116.396.65927, residente e domiciliada na Rua Irª. Bonavita, snº, Centro, Município de Campo Alegre/SC.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA:
Fica prorrogado o Contrato de Trabalho Temporário nº 038/2022 até a data de 11 de maio de 2022.
As demais cláusulas e disposições do Termo de Contrato permanecem inalteradas e em vigor.
Campo Alegre/SC., 20 de abril de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

MARIA CAROLINA BERNARDES
Contratada

Testemunhas:
1.__________________________
2.__________________________
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ATA CIRCUNSTANCIADA (PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022) PREGÃO PRESENCIAL

Publicação Nº 3840118

ATA CIRCUNSTANCIADA
(Processo Licitatório nº 46/2022)
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Campo Alegre, na Rua Cel. Bueno Franco, 292, reuniram-se
as 14 horas, em sessão pública, Maria Cristina Marciniak Munhoz Pregoeira Municipal, Gabrieli Leal dos Santos Garcia e Irineu Woitskovski
Júnior, membros da equipe de apoio, abaixo assinados, responsáveis pelo Processo Licitatório nº 46/2022, modalidade Pregão Presencial,
para procederem a abertura e julgamento das propostas apresentadas na referida licitação, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para
contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços de torno, solda e usinagem para consertos diversos de peças
de máquinas, veículos e equipamentos da frota municipal. Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, nominando os presentes,
passando ao recebimento dos envelopes (proposta e documentos) da única empresa proponente: MILIMAQ EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ:
07.716.317/0001-78. Passou-se ao credenciamento do licitante sendo Sr. Claudinei Furst representante da empresa MILIMAQ EQUIPAMENTOS LTDA. A licitante comprovou enquadramento como Microempresa. O critério de julgamento é o MENOR PREÇO POR LOTE. Passou-se
a abertura dos envelopes da proposta e passou-se aos lances, obtendo o seguinte resultado:
LOTE 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA
EMPRESA

Valor proposta inicial

Valor proposta após lances

Situação classificação

Situação
Habilitação

MILIMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

152.000,00

152.000,00

1ª

----------

LOTE 02 – AMPLA CONCORRÊNCIA
EMPRESA

Valor proposta inicial

Valor proposta após lances

Situação classificação

Situação
Habilitação

MILIMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

48.000,00

48.000,00

1ª

----------

Após o julgamento das propostas, procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentação da empresa Milimaq Equipamentos
Ltda, a licitante apresentou a documentação de acordo com o exigido no Edital e foi declarada vencedora da presente licitação conforme
valores da tabela acima. Não houve manifestação de intenção de recurso. Sem mais, encerrou-se a sessão com a lavratura desta ata, que
vai assinada por todos os presentes:

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 49/2022

Publicação Nº 3840181

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8E58A9C1C9F25F19E3F684EA3910997394947588

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

A licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de calcário para distribuição gratuita aos produtores rurais do
Município de Campo Alegre, cadastrados no "Programa Municipal de Distribuição de Calcário", criado pela Lei Municipal nº 2.619 de 02 de
abril de 2002 alterada pela Lei Municipal 4.596/2017. Descrição e valor estimado abaixo:
ITEM
01

QUANTIDADE
1.500

UNIDADE

DESCRIÇÃO

VALOR UNITÁRIO
MÁXIMO FIXADO

VALOR TOTAL MÁXIMO
FIXADO

Tonelada

Calcário dolomítico tipo C, com PRNT mínimo
de 75%.

R$ 70,00

R$ 105.000,00

VALOR TOTAL MÁXIMO FIXADO

R$ 105.000,00

Recebimento das Propostas: das 0h do dia 20/04/2022 até às 08h45min do dia 05/05/2022;
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09h do dia 05/05/2022 no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de
Brasília - DF.
As despesas oriundas de eventuais aquisições correrão por conta de dotação orçamentária na seguinte classificação:
Entidade
Órgão
Unidade
Projeto
Elemento de Despesa

1
6.00
7.01
1.008
3.3.90.30.00.00.00.00.0896

Prefeitura Municipal de Campo Alegre
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Serviço de Agropecuária e Meio Ambiente
Programa Municipal de Análise de Solo e Distribuição de Calcário
Material de Consumo

Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será disponibilizado no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br) e é de total responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.
Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do
edital.
O Edital completo poderá ser obtido pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
Outras informações referentes ao edital poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Campo Alegre, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292,
em Campo Alegre - SC, através do telefone (47) 3632-2266, Setor de Licitações, site: http://www.campoalegre.sc.gov.br e acessando o
endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br para dirimir as dúvidas referentes ao sistema operacional.
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Campo Alegre, 19 de abril de 2022.
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº 53/2022

Publicação Nº 3841708

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº 53/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.102.749/000177, com sede à Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal, ALICE BAYERL GROSSKOPF.
CONTRATADA: ROSANE DE FATIMA MELO, no Cargo Público e Função de Agente Comunitário de Saúde – Bairro Cascatas e Bairro Santo
Antônio, portadora do CPF/MF nº 039.139.809-11, residente e domiciliada na Rua Leoberto Leal, snº 47, Bairro Santo Antônio, Município
de Campo Alegre/SC.
OBJETO: Substituição de Servidor Público exonerado ou demitido, previsto no inciso X do artigo 300 da Lei Complementar Municipal nº 006
de 19 de setembro de 2002.
JUSTIFICATIVA: Contratação em caráter temporário para atuar nos Bairros: “Cascatas e Santo Antônio”, em substituição a Agente Comunitário de Saúde Titular Sra. Alexsandra Ramos Martins que solicitou exoneração do respectivo Cargo Público, conforme memorando expedido
pela Secretaria Municipal de Saúde nº 061/2022.
PRAZO: Início: 20 de abril de 2022 e Término: 19 de abril de 2023.
REGIME JURÍDICO: Especial Administrativo, previsto no inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, devendo sua interpretação e aplicação atender aos princípios e regras próprias ao direito não cabendo em nenhuma hipótese à contratação ser efetivada pelo Regime Celetista,
conforme estabelecido pela Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002.
REMUNERAÇÃO: R$ 1.674,68 (um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).
LOCAL DE TRABALHO: No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campo Alegre/SC.
HORÁRIO DE TRABALHO: O horário de trabalho da contratada é de 40 (quarenta) horas semanais.
SEGURIDADE SOCIAL: Na vigência deste Contrato, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social, nos termos do §13 do art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil.
EXTINÇÃO: Este Contrato extingue-se, automaticamente pelo decurso de prazo da contratação.
RESCISÃO DE CONTRATO: A extinção do contrato por iniciativa do contratado deverá ser comunicada com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
FORO: Fica eleito o foro da Comarca de São Bento do Sul/SC., para dirimir quaisquer questões ou controvérsias oriundas deste contrato.
Assim, por estarem às partes de inteiro acordo com os termos desta contratação, firmam o Contrato em duas vias de igual teor e forma,
diante das testemunhas abaixo subscritas, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.
Campo Alegre/SC., 20 de abril de 2022.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

ROSANE DE FATIMA MELO
Contratada

Testemunhas:
1._________________________________
2._________________________________

CONVOCAÇÃO Nº 175/2022

Publicação Nº 3839763

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 05/2021
CONVOCAÇÃO Nº 175/2022
ALICE BAYERL GROSSKOPF, Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR
a Sra. ALICE G., inscrita no CPF/MF sob nº 087.343.XXX-XX, aprovada em 36º lugar no Processo Seletivo nº 05/2021, para o Cargo Público
e na Função de ATENDENTE DE SALA, para assumir o respectivo Cargo Público. A convocada deverá comparecer no Serviço de Pessoal do
Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC., até às 17hs do dia 21 de abril de 2022, no Prédio Anexo Sede da Prefeitura Municipal,
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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sito a Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro, Campo Alegre/SC., a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada.
Campo Alegre/SC., 18 de abril de 2022.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
CARLA LUCIANE FUCKNER KOTOVICZ
Secretária Municipal de Educação

CONVOCAÇÃO Nº 176/2022

Publicação Nº 3839767

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 05/2021
CONVOCAÇÃO Nº 176/2022
ALICE BAYERL GROSSKOPF, Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR
a Sra. TAISA DE F. RIBEIRO, inscrita no CPF/MF sob nº 090.850.XXX-XX, aprovada em 37º lugar no Processo Seletivo nº 05/2021, para o
Cargo Público e na Função de ATENDENTE DE SALA, para assumir o respectivo Cargo Público. A convocada deverá comparecer no Serviço
de Pessoal do Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC., até às 17hs do dia 21 de abril de 2022, no Prédio Anexo Sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro, Campo Alegre/SC., a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga
ofertada.
Campo Alegre/SC., 18 de abril de 2022.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
CARLA LUCIANE FUCKNER KOTOVICZ
Secretária Municipal de Educação

CONVOCAÇÃO Nº 177/2022

Publicação Nº 3839769

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 05/2021
CONVOCAÇÃO Nº 177/2022
ALICE BAYERL GROSSKOPF, Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR
a Sra. JÉSSICA M. D. C. ABREU, inscrita no CPF/MF sob nº 133.715.XXX-XX, aprovada em 38º lugar no Processo Seletivo nº 05/2021, para
o Cargo Público e na Função de ATENDENTE DE SALA, para assumir o respectivo Cargo Público. A convocada deverá comparecer no Serviço de Pessoal do Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC., até às 17hs do dia 21 de abril de 2022, no Prédio Anexo Sede da
Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro, Campo Alegre/SC., a fim de comunicar o interesse ou a desistência da
vaga ofertada.
Campo Alegre/SC., 18 de abril de 2022.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
CARLA LUCIANE FUCKNER KOTOVICZ
Secretária Municipal de Educação
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DECRETO MUNICIPAL Nº 14.737 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839772

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 14.737 DE 19 DE ABRIL DE 2022
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR
CONTA DE ANULAÇÕES PARCIAIS DE
ELEMENTOS DE DESPESA DA DOTAÇÃO
DO ORÇAMENTO VIGENTE DO IPRECAL.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, o inciso II do art. 11 da Lei Municipal nº 4.978 de
17 de dezembro de 2021; Decreta:
Art. 1º Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil
reais), a fim de suplementar Elemento Despesa Dotação do Orçamento vigente do IPRECAL –
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre/SC.
94.00 94.02 09.272.0066.2.052 300000.00.1031 330000.00.1031 339000.00.1031 339039.00.1031 -

IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Manutenção e Coordenação das Atividades Administrativas do IPRECAL
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
R$ 28.000,00

94.00 94.02 09.272.0066.2.052 300000.00.1031 330000.00.1031 339000.00.1031 339036.00.1031 400000.00.1031 440000.00.1031 449000.00.1031 449052.00.1031 -

IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Manutenção e Coordenação das Atividades Administrativas do IPRECAL
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
R$ 18.000,00
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equipamentos e Material Permanente
R$ 10.000,00
Total
R$ 28.000,00

Art. 2º Os créditos a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrão por
conta anulações parciais de Elementos Despesa da Dotação do Orçamento vigente, IPRECAL
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Município de Campo Alegre/SC.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 19 de abril de 2022.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos:
www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 20/04/2022.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita
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DECRETO MUNICIPAL Nº 14.738 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839771

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 14.738 DE 19 DE ABRIL DE 2022
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR
CONTA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
DO ORÇAMENTO VIGENTE.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, o inciso I do art. 11 da Lei Municipal nº 4.978 de
17 de dezembro de 2021; Decreta:
Art. 1º Abre Crédito suplementar no valor de R$ 1.800,00 (um mil oitocentos
reais) no seguinte Elemento de Despesa da Dotação do Orçamento vigente.
02.00 - Gabinete da Prefeita
02.01 - Chefia de Gabinete
04.122.0002.2.004 - Manutenção das Ações do Gabinete da Prefeita, Casa da Cidadania e
PROCON.
300000.00.0896 - Despesas de Correntes
330000.00.0896 - Outras Despesas Correntes
339000.00.0896 - Aplicações Diretas
339039.00.0896 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
R$ 1.800,00
Art. 2º O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por
conta de Excesso de Arrecadação do Orçamento vigente dos Recursos 0896.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 19 de abril de 2022.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos:
www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 20/04/2022.

JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita
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Publicação Nº 3839775

DECRETO Nº 14.739 DE 19 DE ABRIL DE 2022
ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO Nº 14.557 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o
inciso VII do artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em data de 05 de abril de 1990; Decreta:
Art. 1º Alterar a redação do Caput do Artigo 1º do Decreto nº 14.557, de 16 de fevereiro de 2022, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º Contratar BARBARA GERMANO, para exercer o Cargo Público de Professor II, na Função de Professor de Educação Física, registro
no sistema sob nº 956196, Regime Jurídico, Especial Administrativo, (Contrato Trabalho Temporário) previsto no Inciso IX, do Artigo 37
da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 088, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40
(quarenta) horas aula/semanais, vencimentos Código P1, Nível 1, Referência A, no valor de R$ 3.016,95 (três mil, dezesseis reais, noventa
e cinco centavos) mensais, pelo período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2023, para atuar na EMEB – Escola Municipal de
Educação Básica “Paulo Fuckner” e no CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil “Vicenta Paulina Benedykt Pazda”, em substituição
ao Professor Titular Fernando Luis Rank que assumiu função Gratificada Diretor na EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental “Prof.
Jerônimo Francisco Coelho Pacheco.”
Art. 2º As demais disposições previstas no Decreto nº 14.557 de 16 de fevereiro de 2022, permanecem vigentes na integra.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 16 de fevereiro de 2022.
Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 19 de abril de 2022.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 20/04/2022.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.743 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841703

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 13.743 DE 19 DE ABRIL DE 2022
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO CARGO DE FUNÇÃO GRATIFICADA, DIRETORA DO CMEI – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso V do Artigo
71 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em data de 05 de abril de 1990; Decreta:
Art. 1º Exonerar a pedido do Cargo de Função Gratificada de Diretora do CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil “Profª. Maria da
Glória Pereira Kroll", do Quadro de Cargos de Função Gratificada FG-4B, a partir de 18 de abril de 2022, a Servidora Pública Municipal REGIANE CRISTINA HÜBNER DE OLIVEIRA, matrícula funcional nº 000758, registro no sistema sob nº 955353, ocupante do Cargo Público de
Professor I, na Função de Professor da Educação Infantil e Anos Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo único. A exoneração de que trata o Caput deste Artigo, em atenção ao Ofício nº 121/2022/SEDUC datado de 18 de abril de 2022,
devidamente assinado pela Secretária Municipal DE Educação, protocolizado pelo Serviço de Protocolo do Poder Executivo Municipal em
data de 19 de abril de 2022.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 18 de abril de 2022.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 19 de abril de 2022.
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ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 20/04/2022.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.744 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841704

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 13.744 DE 19 DE ABRIL DE 2022
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE COORDENADORA PEDAGÓGICA NO CMEI – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso V do Artigo
71 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em data de 05 de abril de 1990; Decreta:
Art. 1º Exonerar do Cargo de Função Gratificada de Coordenadora Pedagógica do CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil “Profª.
Maria da Glória Pereira Kroll” a partir de 18 de abril de 2022, a Servidora Pública Municipal CLAUDIA INÊS CARDOSO, matrícula funcional nº
000508, registro no sistema sob nº 954592, ocupante do Cargo Público de Professor I, na Função de Professor da Educação Infantil e Anos
Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo único. A exoneração de que trata o Caput deste Artigo, em atenção ao Ofício nº 121/2022/SEDUC datado de 18 de abril de 2022,
devidamente assinado pela Secretária Municipal DE Educação, protocolizado pelo Serviço de Protocolo do Poder Executivo Municipal em
data de 19 de abril de 2022.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 18 de abril de 2022.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 19 de abril de 2022.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 20/04/2022.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 14.740 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841691

DECRETO Nº 14.740 DE 19 DE ABRIL DE 2022
DESIGNA AGENTES PÚBLICOS QUE TRABALHARÃO DIRETAMENTE NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À EXECUÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
Considerando a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
Considerando a necessidade de observância aos princípios previstos no art. 5º da referida Lei, assim como às disposições do Decreto-Lei nº
4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro);
Considerando que o Capítulo IV do Título I da referida Lei, composto pelos artigos 7º ao 10, “dispõe sobre os Agentes Públicos para desempenho das funções essenciais à execução de licitações e contratos administrativos”;
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao
Inciso V do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, promulgada de 05 de abril de 1990 e, Artigo 12 da Lei Complementar Municipal nº 006
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de 19 de setembro de 2002; Decreta:
Art. 1º Designar os agentes públicos que trabalharão diretamente no desempenho das funções essenciais à execução de Licitações e Contratos Administrativos, pela Lei Federal nº 14.133/2021:
I - Agente de Contratação: MARIA CRISTINA MARCINIAK MUNHOZ, matrícula funcional nº 335, registro no sistema sob nº 124240;
II - Comissão de Contratação:
a) IRINEU WOITSKOVSKI JÚNIOR, matrícula funcional nº 000707;
b) GABRIELI LEAL DOS SANTOS, registro no sistema sob nº 956151;
c) ANA FLAVIA MARCINIAK ROCHA, matrícula funcional nº 000777;
d) LUCIMARA PRESTES DE SOUZA IDALÊNCIO, matrícula funcional nº 000078.
III - Pregoeira: MARIA CRISTINA MARCINIAK MUNHOZ, matrícula funcional nº 335, registro no sistema sob nº 124240.
IV - Equipe de Apoio:
a) IRINEU WOITSKOVSKI JÚNIOR, matrícula funcional nº 000707;
b) GABRIELI LEAL DOS SANTOS, registro no sistema sob nº 956151;
c) ANA FLAVIA MARCINIAK ROCHA, matrícula funcional nº 000777;
d) LUCIMARA PRESTES DE SOUZA IDALÊNCIO, matrícula funcional nº 000078.
V - Fiscal de Contrato: Indicação expressa no Edital/Contrato.
§ 1º No caso de impedimento da Pregoeira Pública Municipal e Agente de Contratação, esta será substituída pelo Servidor Público Municipal
IRINEU WOITSKOVSKI JÚNIOR, matrícula funcional nº 000707, registro no sistema sob nº 955153, ocupante do Cargo Público e na Função
de Agente Administrativo III;
§ 2º Os Agentes Públicos devem seguir rigorosamente o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 19 de abril de 2022.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 20/04/2022.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 14.741 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841699

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 14.741 DE 19 DE ABRIL DE 2022
HOMOLOGA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Considerando o Memorando SMS.GAB. Nº 065/2022 expedido em 19 de abril de 2022, devidamente assinado pela Secretária Municipal de
Saúde e pela Presidente do Conselho Municipal de Saúde do Município de Campo Alegre/SC., protocolizado pelo Serviço de Protocolo do
Poder Executivo Municipal em data de 19 de abril de 2022;
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, em especial
o inciso VII do art. 71 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em data de 05 de abril de 1990; Decreta:
Art. 1º Homologar a Resolução nº 008 do Conselho Municipal de Saúde, Resolução anexa, parte integrante deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 19 de abril de 2022.
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ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 20/04/2022.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 008 DE 01 DE ABRIL DE 2022
APROVA ALTERAÇÃO DO VALOR DE PROCEDIMENTO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2019.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião extraordinária realizada no dia 1º de abril de 2022, considerando o disposto no
artigo 1º da Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, alínea “h” do artigo 18 do Regimento Interno do CMS – Conselho Municipal
de Saúde do Município de Campo Alegre/SC., a Presidente no uso das atribuições legais, faz saber que os Conselheiros aprovaram e ela
promulga a seguinte RESOLUÇÃO:
1º Fica aprovado que para o procedimento colposcopia, código SUS nº 021104002-9, será aplicado o valor de R$ 250,00 (duzentos e cincoenta) reais.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Alegre/SC., 1º de abril de 2022.
ZURITA MARIA PACHECO RUCKL
Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Campo Alegre/SC.
Registrada e Publicada a presente Resolução aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.
ESTER DE OLIVEIRA
Secretária do Conselho Municipal
de Saúde de Campo Alegre/SC.
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DECRETO Nº 14.742 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841702

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 14.742 DE 19 DE ABRIL DE 2022
ABRE CRÉDITO ESPECIAL, CRIA
ELEMENTO DE DESPESA E
SUPLEMENTA-O POR CONTA
DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 5.004 de 19 de
abril de 2022; Decreta:
Art. 1º Abre Crédito Especial, Criar Elementos de Despesa e suplementa-los no
valor de R$ 25.826,63 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais, sessenta e três
centavos), na seguinte Dotação do Orçamento vigente.
11.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras.
11.04 - Serviço de Segurança Pública
06.181.0055.2.043 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Radiopatrulha.
300000.00.0996 - Despesas Correntes
330000.00.0996 - Outras Despesas Correntes
333000.00.0996 - Transferências a Estados e Distritos Federal
333030.00.0996 - Material de Consumo
R$ 15.178,40
400000.00.0996 - Despesas de Capital
440000.00.0996 - Investimentos
443000.00.0996 - Transferências a Estados e Distritos Federal
443052.00.0996 - Equipamentos e Material Permanente
R$ 10.648,23
Total
R$ 25.826,63
Art. 2º Os créditos a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrão por
conta de Superávit Financeiro do Exercício Anterior, Recurso 0996 = Convênio Radiopatrulha.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 19 de abril de 2022.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos:
www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 20/04/2022.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita
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Publicação Nº 3841705

DECRETO Nº 14.745 DE 19 DE ABRIL DE 2022
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE DIRETORA DO CMEI – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, em especial o
Inciso IX do Art. 71, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril 1990 e o disposto no Art. 108 da Lei Complementar Municipal
nº 088 de 15 de março de 2012; Decreta:
Art. 1º Nomear a Servidora Pública Municipal CLAUDIA INÊS CARDOSO, matrícula funcional nº 000508, registro no sistema sob nº 954592,
ocupante do Cargo Público de Professor I, na Função de Professor da Educação Infantil e Anos Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, para ocupar o Cargo Público de Função Gratificada de Diretora do CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil “Profª. Maria
da Glória Pereira Kroll", com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, percebendo a Gratificação FG-4B, prevista no Anexo III.I da
Lei Complementar Municipal nº 088 de 15 de março de 2012, no valor de R$ 1.153,17 (um mil, cento e cincoenta e três reais, dezessete
centavos) mensais, enquanto permanecer no exercício da Função Gratificada, a partir de 18 de abril de 2022.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 18 de abril de 2022.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 19 de abril de 2022.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 20/04/2022.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 14.746 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841706

DECRETO Nº 14.746 DE 19 DE ABRIL DE 2022
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA NO CMEI – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, em especial o
Inciso IX do Art. 71, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril 1990 e o disposto no Art. 108 da Lei Complementar Municipal
nº 088 de 15 de março de 2012; Decreta:
Art. 1º Nomear a Servidora Pública Municipal LUANA BRUNA RODRIGUES, matrícula funcional nº 000857, registro no sistema sob nº
955556, ocupante do Cargo Público de Professor III, na Função de Professor de Artes, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para
ocupar o Cargo de Função Gratificada de Coordenadora Pedagógica no CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil “Profª. Maria da
Glória Pereira Kroll”, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, percebendo a Gratificação FG-5B prevista no Anexo III.I da Lei
Complementar Municipal nº 088 de 15 de março de 2012, no valor de R$ 838,65 (oitocentos e trinta e oito reais, sessenta e cinco centavos)
mensais, enquanto permanecer no exercício da Função Gratificada, a partir de 18 de abril de 2022.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 18 de abril de 2022.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 19 de abril de 2022.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 20/04/2022.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita
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Publicação Nº 3841707

DECRETO Nº 14.747 DE 20 DE ABRIL DE 2022
DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o
Inciso X do Artigo 300 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, e suas alterações; Decreta:
Art. 1º Contratar a Sra. ROSANE DE FÁTIMA MELO, para o Cargo Público e exercer a Função de Agente Comunitário de Saúde, nos Bairros
“Cascatas e Santo Antônio”, registro no sistema sob nº 956243, Regime Jurídico Especial Administrativo, (Contrato Temporário) previsto
no Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 006, com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, vencimentos Nível 2A, Sub-Nível 21A, Referência A no valor de R$ 1.674,68 (um mil, seiscentos e setenta e quatro reais, sessenta
e oito centavos) mensais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo único. A contratação de que trata o caput deste artigo pelo período de 20 de abril de 2022 a 19 de abril de 2023, para atuar nos
Bairros: “Cascatas e Santo Antônio”, em substituição a Agente Comunitário de Saúde Titular Sra. Alexsandra Ramos Martins que solicitou
exoneração do respectivo Cargo Público.
Art. 2º A contratação em virtude da Contratada Temporária ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 05/2021, em 1º lugar, Homologado
pelo Decreto Municipal sob nº 14.340 de 08 de dezembro de 2021.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 20 de abril de 2022.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 20/04/2022.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2022

Publicação Nº 3841712

EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: ROSANE DE FATIMA MELO.
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: 20 de abril de 2022 até 19 de abril de 2023.
AMPARO LEGAL: Lei Complementar Municipal nº 006, de 19 de setembro de 2002 e alterações.
CARGO PÚBLICO E FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde – Bairro Cascatas e Bairro Santo Antônio.
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 1.674,68 (um mil, seiscentos e setenta e quatro reais, sessenta e oito centavos).
CAMPO ALEGRE/SC., 20 de abril de 2022.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

LEI Nº 5.003 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841700

LEI Nº 5.003 DE 19 DE ABRIL DE 2022
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC., A REPASSAR CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE REEQUIPAMENTO E MELHORIAS DA
POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA – FUMPOM E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Prefeita Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município de Campo Alegre/SC., autorizado à repassar Contribuição com recursos do Convênio nº 004/2016 – Radio Patrulha
Policia Militar, no valor de R$ 25.826,63 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais, sessenta e três centavos), para o Fundo de Reequipamento e Melhorias da Polícia Militar de Santa Catarina – FUMPOM, CNPJ/MF nº 13.925.994/0001-07.
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Parágrafo único. O valor de que trata o caput deste artigo será repassado por Depósito Bancário, pelo Código do Órgão Identificado nº 1697,
Banco do Brasil S/A., Agência nº 3.582-3, Conta Arrecadação nº 940.400-7.
Art. 2º Serão adquiridos os seguintes materiais/equipamentos: Armamento, dispositivos não letais e munições.
Art. 3º As despesas da presente Lei correrão por conta de Dotação Orçamentária específica, do Orçamento vigente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 19 de abril de 2022.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 20/04/2022.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

LEI Nº 5.004 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841701

LEI Nº 5.004 DE 19 DE ABRIL DE 2022
ABRE CRÉDITO ESPECIAL, CRIA ELEMENTO DE DESPESA E SUPLEMENTA-O POR CONTA DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir Crédito Especial, Criar Elementos de Despesa e suplementa-los no valor de R$
25.826,63 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais, sessenta e três centavos), na seguinte Dotação do Orçamento vigente.
11.00 -

Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras.

11.04 -

Serviço de Segurança Pública

06.181.0055.2.043 -

Manutenção e Coordenação das Atividades da Radiopatrulha.

300000.00.0996 -

Despesas Correntes

330000.00.0996 -

Outras Despesas Correntes

333000.00.0996 -

Transferências a Estados e Distritos Federal

333030.00.0996 -

Material de Consumo

400000.00.0996 -

Despesas de Capital

440000.00.0996 -

Investimentos

443000.00.0996 -

Transferências a Estados e Distritos Federal

443052.00.0996 -

Equipamentos e Material Permanente

R$ 10.648,23

Total

R$ 25.826,63

R$ 15.178,40

Art. 2º Os créditos a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrão por conta de Superávit Financeiro do Exercício Anterior, Recurso
0996 = Convênio Radiopatrulha.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 19 de abril de 2022.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 20/04/2022.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita
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PORTARIA Nº 20.573 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839776

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 20.573 DE 19 DE ABRIL DE 2022
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao
art. 191 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 099 de 19
de junho de 2013; Resolve:
Art. 1º Conceder Licença Prêmio a Servidora Pública Municipal CILMARA APARECIDA TSCHOEKE HÜMMELGEN, matrícula funcional nº
000747, registro no sistema sob nº 955294, ocupante do Cargo Público e exercendo a Função de Atendente de Sala, lotada na Secretaria
Municipal de Educação.
Parágrafo único. A Licença Prêmio de que trata o caput deste artigo referente ao período aquisitivo de 04 de novembro de 2016 a 04 de
novembro de 2019.
Art. 2º A Servidora Pública Municipal gozará a Licença Prêmio no período de 02 de maio de 2022 á 31 de maio de 2022, segundo opção sua
já requerida junto ao Serviço de Pessoal do Poder Executivo Municipal, requerimento devidamente protocolizado pelo Serviço de Protocolo
do Poder Executivo Municipal em data de 14 de abril de 2022 sob o nº 022702.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 19 de abril de 2022.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 20/04/2022.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

RESOLUÇÃO Nº 008 DE 01 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841068

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 008 DE 01 DE ABRIL DE 2022
APROVA ALTERAÇÃO DO VALOR DE PROCEDIMENTO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2019.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião extraordinária realizada no dia 1º de abril de 2022, considerando o disposto no
artigo 1º da Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, alínea “h” do artigo 18 do Regimento Interno do CMS – Conselho Municipal
de Saúde do Município de Campo Alegre/SC., a Presidente no uso das atribuições legais, faz saber que os Conselheiros aprovaram e ela
promulga a seguinte RESOLUÇÃO:
1º Fica aprovado que para o procedimento colposcopia, código SUS nº 021104002-9, será aplicado o valor de R$ 250,00 (duzentos e cincoenta) reais.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Alegre/SC., 1º de abril de 2022.
ZURITA MARIA PACHECO RUCKL
Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Campo Alegre/SC.
Registrada e Publicada a presente Resolução aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.
ESTER DE OLIVEIRA
Secretária do Conselho Municipal
de Saúde de Campo Alegre/SC.
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Publicação Nº 3841709

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE POSSE Nº 075/2022
CLAUDIA INÊS CARDOSO
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, a Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa
Catarina, ALICE BAYERL GROSSKOPF, dá posse a senhora CLAUDIA INÊS CARDOSO, nomeada pelo Decreto Municipal nº 14.745 de 19 de
abril de 2022, no Cargo de Diretora do CMEI – Centro Municipal de Ensino Infantil “Profª. Maria da Glória Pereira Kroll”, Regime Estatutário,
Cargo Público de Função Gratificada – FG-4B, prevista na Lei Complementar Municipal nº 088, que autorizou a sua criação, com dedicação
em tempo integral, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
A Servidora Pública Municipal nomeada ora empossada declara a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo, e firma
o compromisso do fiel cumprimento de seus deveres e atribuições.
Em cumprimento as Alíneas do §2º, Incisos I, II, III do Artigo 31, da Lei Complementar Municipal 006 de 19 de setembro de 2002, consta em anexo: Declaração de Bens e Valores; Declaração de Inacumulabilidade de Cargos, Empregos e Funções Públicas; Declaração de
Inexistência de Percepção de Aposentadoria por Invalidez paga pelo INSS ou por qualquer outro Órgão Previdenciário e Certidão Negativa
expedida pelo Poder Judiciário.
Para constar, lavrou-se o presente Termo que vai assinado pela Senhora Prefeita Municipal e pela Servidora Pública Municipal nomeada
empossada.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
CLAUDIA INÊS CARDOSO

TERMO DE POSSE Nº 076/2022

Publicação Nº 3841710

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE POSSE Nº 076/2022
LUANA BRUNA RODRIGUES
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, a Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa
Catarina, ALICE BAYERL GROSSKOPF, dá posse a senhora LUANA BRUNA RODRIGUES, nomeada pelo Decreto Municipal nº 14.746 de 19
de abril de 2022, no Cargo de Coordenadora Pedagógica FG-5B, para exercer suas funções no CMEI – Centro Municipal de Ensino Infantil
“Profª. Maria da Glória Pereira Kroll”, Regime Estatutário, Cargo de Função Gratificada, previsto na Lei Complementar Municipal nº 088/12,
que autorizou a sua criação, com dedicação em tempo integral, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria
Municipal de Educação.
A nomeada ora empossada declara a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo, e firma o compromisso do fiel cumprimento de seus deveres e atribuições.
Em cumprimento as Alíneas do § 2º e Incisos I, II, III do Artigo 31, da Lei Complementar Municipal 006 de 19 de setembro de 2002,
consta em anexo: Declaração de Bens e Valores; Declaração de Inacumulabilidade de Cargos, Empregos e Funções Públicas; Declaração de
Inexistência de Percepção de Aposentadoria por Invalidez paga pelo INSS ou por qualquer outro Órgão Previdenciário e Certidão Negativa
expedida pelo Poder Judiciário.
Para constar, lavrou-se o presente Termo que vai assinada pela Senhora Prefeita Municipal e pela Servidora Pública Municipal nomeada e
empossada.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
LUANA BRUNA RODRIGUES
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Publicação Nº 3841711

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE POSSE Nº 077/2022
ROSANE DE FÁTIMA MELO
Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, a Exma. Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina,
Senhora ALICE BAYERL GROSSKOPF, dá posse ao Senhor ROSANE DE FÁTIMA MELO, nomeada pelo Decreto Municipal nº 14.747 de 20
de abril de 2022, no Cargo Público na Função de Agente Comunitário de Saúde, para atuar nos Bairros Cascatas e Santo Antônio, Regime
Especial Administrativo (Contrato Temporário), previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal
nº 006/02, Nível 2A, Sub-Nível 21 Referência A, Categoria Funcional ANB – Atividades de Nível Básico, com carga horária de 40 (quarenta)
horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
A Servidora Pública Municipal Contratada ora empossada declara a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo, e firma
o compromisso do fiel cumprimento de seus deveres e atribuições que constam do anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19
de setembro de 2002.
Em cumprimento as Alíneas, Incisos I, II e III do Parágrafo 2º do Artigo 31, da Lei Complementar Municipal 006 de 19 de setembro de 2002,
consta em anexo: Declaração de Bens e Valores; Declaração de Inacumulabilidade de Cargos, Empregos e Funções Públicas; Declaração de
Inexistência de Percepção de Aposentadoria por Invalidez paga pelo INSS ou por qualquer outro Órgão Previdenciário e Certidão Negativa
expedida pelo Poder Judiciário.
Para constar, lavrou-se o presente Termo que vai assinado pelo Senhora Prefeita Municipal e pelo Servidor Público Municipal Contratada ora
empossada.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
ROSANE DE FÁTIMA MELO
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Campo Belo do Sul
Prefeitura
PTRANSPORTE ESCOLAR PROC. 43/2022 - TP. 12/2022

Publicação Nº 3841631

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇO Nº 12/2022
PROCESSO Nº 43/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
I – DO PREÂMBULO:
1. I
1.1. O Município de Campo Belo do Sul - SC, Estado de Santa Catarina, situado na Rua Major Teodósio Furtado, 30, Centro, torna público,
para conhecimento dos interessados que, conforme dispõe a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores fará realizar licitação na
modalidade TOMADA DE PREÇO, com adjudicação por menor preço POR ITEM.
1.2. Os envelopes nº 01 - Proposta Comercial, nº 02 – Habilitação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverá
ser entregue até a data e horários abaixo determinados, a saber:
a) Data: 04 de Maio de 2022.
b) Local: Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul/SC.
Setor de Licitações, localizado no 2º piso da sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Major Teodósio Furtado, nº 33, Centro, Campo Belo
do Sul/SC.
c) Credenciamento: até dia 04/05/2022 as 09h45min.
d) Abertura do processo: dia 04/05/2022 às 10h00min.
II – DO OBJETO:
2. II
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO A TOMADA DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2022, conforme especificações no ANEXO I – Termo de Referência, deste instrumento
convocatório.
III - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO:
3. III
3.1. No dia, hora e local designado neste Edital, item 1.2 letras a, b, c e d, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão
Pública, inicialmente, será recebido os documentos para credenciamento, bem como os envelopes contendo as propostas comerciais e os
documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo na parte externa, a seguinte identificação:
A) NOME DA EMPRESA, CNPJ E ENDEREÇO, E-EMAIL E TELEFONE.
TOMADA DE PREÇO Nº 12/2022
PROCESSO Nº 43/2022
MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC
ENVELOPE Nº. 01 – P R O P O S T A C O M E R C I A L
B) NOME DA EMPRESA, CNPJ E ENDEREÇO, E-EMAIL E TELEFONE.
TOMADA DE PREÇO Nº 12/2022
PROCESSO Nº 43/2022
MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC
ENVELOPE Nº. 02 – H A B I L I T A Ç Ã O
3.1.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá a
licitante apenas de ofertar lances verbais, o que não desclassifica a sua Proposta Comercial, lavrando-se, em ata, o ocorrido.
3.1.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.
3.1.3. O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamento acontecerão até dia 04 de Maio de 2022 as
09h45min, devendo os mesmos serem protocolados diretamente no Setor de licitações conforme item 1.2-b.
IV - DO CREDENCIAMENTO:
4. Para participação da empresa e do representante da empresa proponente, no ato da abertura, o mesmo deverá apresentar (lado externo
do envelope):
4.0.4. Procuração (pública ou particular) ou credenciamento modelo em anexo, ambos com firma reconhecida, juntamente com fotocópia
do documento de identificação com foto;
4.0.5. Contrato Social, Ato constitutivo, Estatuto ou Registro Comercial (no caso de empresa individual), com todas as alterações neles
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efetuadas,
4.0.6. CERTIDÃO Simplificada emitida pela Junta Comercial ou por Cartório de Registro de Títulos de Pessoa Jurídica, expedida no máximo a
30 (trinta) dias da abertura dos envelopes que comprove o devido registro de todos os atos supramencionados (alterações contratuais), bem
como para comprovação do porte empresarial da participante, conforme disposto no artigo 8º, da Instrução Normativa DNRC nº 103/07;
4.1.3.1 Os documentos descritos nos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, supra poderão ser apresentados em fotocópia, desde que a mesma esteja
devidamente autenticada em Cartório, ou por servidor da Administração Pública no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal
de Campo Belo do Sul - SC ou através de autenticação digital, desde que os mesmos respeitem o prazo de validade e/ou o período de disponibilidade para verificação de sua validade.
4.1.3.1.1. No caso da necessidade de autenticação por servidor da Administração Pública Municipal, a empresa licitante deverá solicitar ao
Setor de licitações em até 30 minutos antes do horário estabelecido para o credenciamento e entrega dos envelopes, determinado no item
1.2- C deste edital.
4.0.7. Declaração de habilitação modelo em anexo;
4.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá a
licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o preço orçado na proposta.
4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a
responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
4.3. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.
4.4. Não será permitido o uso do telefone celular ou qualquer outro meio de comunicação no momento da sessão, salvo com autorização
da Comissão de Licitações, haja vista que no subitem 4.1.1 do edital exige-se do representante da empresa poderes para formulação de
propostas e para a prática de todos os atos relativos ao certame. Para maior agilidade da sessão de Lances.
4.6 Mesmo que a empresa não efetue o credenciamento de representante, a declaração de habilitação deverá obrigatoriamente ser apresentada fora dos envelopes descritos no item 3.1, juntamente com documentos que comprovem os poderes conferidos a quem assinar a
declaração, tais documentos de comprovação devem obedecer ao disposto no item 4.1.3.1.
V – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5. V
5.1. Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas, que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital.
5.2. Não poderão participar, direta e indiretamente, da presente licitação as empresas que:
5.2.1. Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país;
5.2.2. Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública;
5.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da administração direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal;
5.2.4. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
5.2.5. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
5.3. O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do
procedimento licitatório.
VI - DA PROPOSTA COMERCIAL:
6. VI
5.1 A Proposta Comercial contida no Envelope nº. 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir:
6.1.1. Deverá, preferencialmente, vir emitida em 01 (uma) via, impressa ou datilografada, devidamente identificada, com suas folhas rubricadas e a última assinada pelo representante legal do licitante, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas.
6.1.2 Conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente, o mesmo da Nota de Empenho e da Nota Fiscal,
caso seja vencedora do certame.
5.0.2 Descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações constantes no item 2 DO OBJETO E ANEXO I –
TERMO DE REFERENCIA, constando os valores unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismos arábicos, com no máximo
três casas decimais.
5.0.3 Em caso de divergência entre os preços, serão levados em consideração os últimos, e entre o preço unitário e total prevalecerá o
primeiro.
5.0.3.1 No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a
contratação.
5.0.3.1.1 As despesas com transportes, cargas e descargas, seguros, impostos e outras correrão sempre por conta e risco do fornecedor,
devendo, portanto, estar incluídas no preço das mercadorias cotadas.
5.0.3.1.2 Não serão admitidos preços diferenciados para o mesmo item do objeto.
5.0.4 Conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data-limite para a entrega dos envelopes.
5.0.5 Se o prazo de validade for omitido na proposta, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias e não será motivo para desclassificação da proposta.
5.0.6 Conter a identificação do responsável da empresa, número de telefone e email e a respectiva assinatura.
5.0.7 Mesmo que a empresa não tenha representante credenciado deverá obedecer ao item 4.6.
5.0.8 Deverá conter obrigatoriamente Nome do banco, número de conta corrente da licitante, agencia e cidade. Preferencialmente conta
bancária no Banco do Brasil ou Sicoob. A omissão destes dados acarretará na desclassificação da proposta.
VII - DA HABILITAÇÃO
6 VII
7.1 Pessoa jurídica:
7.1.1 - O envelope "A", contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, técnica, econômica - financeira e fiscal deverá conter:
7.1.2 - Para comprovação da habilitação jurídica:
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores, ou ainda, inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
7.1.3 - Para comprovação da regularidade fiscal:
a) Prova da inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ).
b) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS,
do domicílio ou sede da empresa;
c) Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
de lei;
d) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
f) Declaração, da empresa proponente, que atende ao inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, que se refere ao inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal, que diz o seguinte: "Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de que
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos".
g) Certidão Negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial o Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, com no máximo 60 (sessenta) dias consecutivos se não constar prazo de validade.
7.2 - Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer copia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial.
7.3 – Da Qualificação Técnica
a) Cópia do Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), em nome do licitante ou por procuração pública:
b) O veículo a ser utilizado no serviço de Transporte Escolar, deverá ter menos 15(quinze) anos para tipo ônibus, Kombi e Van e 12 (doze)
anos para tipo automóvel de passeio, a contar da data de publicação deste edital.
c)Indicação completa do condutor do veículo, que deve atender aos requisitos do Artigo 138 da Lei nº9.503/1997, sendo:
-Cópia da Carteira de Habilitação (CNH) na categoria “D” ou superior.
-Idade mínima de 21 anos.
-Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses, comprovado mediante apresentação do extrato de pontuação do condutor.
-Apresentar cópia curso especializado de transporte escolar, nos termos da regulamentação do CONTRAN;
-Endereço Completo com telefone;
-Cópia do Cartão do Programa de Integração Social (PIS) com o respectivo número;
-Atestado de Bons Antecedentes criminais, expedida no domicilio do condutor do veículo com no máximo 30 (trinta) dias consecutivos se
não constar prazo de validade.
7.4 – Declaração formal, firmada por representante legalmente constituído, que conhece o (s) itinerário (s) da(s) linha(s) para qual (as
quais) estará apresentando propostas(s), bem como aceita os horários e calendário escolar estabelecidos pela Prefeitura Municipal.
7.5 –Declaração que se considerado vencedor disponibilizará nos veículos, cintos de segurança, em nº igual ao de alunos e pintura de faixa
horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem
ser invertidas e que cumpre outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.
7.6 – Declaração de Idoneidade.
7.7 – Declaração que se enquadra ou não, na condição de ME ou EPP, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não
está inserida nas excludentes hipóteses do parágrafo 4º em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento.
7.8- Apresentar documento no dia da licitação comprovando inspeção de verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança e dos
requisitos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito feito por órgão credenciado pelo DENATRAN e credenciado pelo INMETRO, para todos
os veículos, sendo que para os veículos de passeio a contratada deverá instalar equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, em perfeitas condições de funcionamento, através do certificado de aferição emitido pelo INMETRO ou por entidades por
ele credenciadas.
VIII – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:
7. II
7.1. Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, será beneficiado pelo que estabelece a Lei Complementar nº. 123/2006, no seu art. 43, desde que a mesma comprove seu porte conforme o subitem 4.1.3
7.2. Havendo alguma restrição na comprovação exigida pelo artigo 27 de Lei Federal nº 8.666/96, será assegurado, as mesmas, o prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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7.4. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte.
7.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
7.6. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada, em caso de empate, haverá adjudicação do item a empresa
qualificada como ME ou EPP:
7.6.1. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do artigo 44, da Lei
Complementar nº. 123/06, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da
referida Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
7.6.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº. 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.6.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei Complementar nº. 123/06, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.6.4. O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº. 123/06 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
IX - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO:
8. IX
9. Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM, respeitado o critério de aceitabilidade dos
preços, abaixo descrito.
Veículo / Tipo
Ônibus, Kombi e Van
Automóvel de Passeio/Leves

Valor (R$) / km
R$ 6,50
R$ 5,80

8.1 Havendo empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo 2° do art. 3° da Lei n° 8.666/93, a
classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes serão convocados.
8.2 Será desclassificada a proposta de preço que:
a) que não atendam às exigências do ato convocatório desta licitação;
b) que tiverem prazo de validade inferior ao previsto nesta licitação;
c) que não contiverem informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado;
d) que omitirem informações consideradas essenciais para análise, julgamento e execução do objeto;
e) das empresas que estejam inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
f) com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham demonstrar a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos (tarifas) são coerentes com os de mercado;
g) que tiverem cotação em moeda estrangeira.
h) falta de dados bancários do licitante:
X - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO:
9. X
9 No julgamento das propostas, serão consideradas vencedoras as de MENOR PREÇO POR ITEM desde que atendidas as especificações
constantes deste Edital.
9.1 A adjudicação do objeto desta TOMADA DE PREÇO será MENOR PREÇO POR ITEM, às licitantes cujas propostas sejam consideradas
vencedoras.
XI - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
XIXI
11.1 Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica, terá ela o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação
das razões de recurso.
10.2 As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentarem as
contra razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
10.3 A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
10.4 O (s) recurso (s) será (ao) dirigido (s) à Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul/SC, e, por intermédio do Pregoeiro, será (ao) encaminhado (s) ao Prefeito Municipal, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
10.4.1 Não serão aceitos recursos enviados por meio de correio eletrônico, sendo aceitos apenas recursos protocolados no setor de licitações em via original.
XII - DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO
12.1 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará o procedimento licitatório em favor da licitante vencedora para o objeto desta licitação.
XII
11.1 - Após a homologação do resultado, a licitante vencedora será intimada para assinatura do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na cláusula “XIII", deste Edital. Na assinatura do contrato
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o licitante deverá apresentar comprovante de inscrição no MEI.
11.2 Caso a licitante vencedora recuse-se, injustificadamente, a assinar o contrato, no prazo e condições estabelecidas, a licitante subsequente na ordem de classificação, será notificada para fazê-lo nas condições por ela propostas.
11.3 O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos
e prejuízos que a qualquer título causar á Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.
11.4 Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.
XIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
XIIIXIII
11.5 Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da Lei Orçamentaria do ano de 2022.
11.6 A efetiva dotação será discriminada na ordem de compra.
XIV - DO PAGAMENTO:
12 XIV
12.1 O pagamento será efetuado pela da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul - SC, a crédito
do beneficiário no prazo de até 30 (trinta) dias corridos da data de emissão da nota fiscal feita pelo licitante, acompanhado do relatório de
viagens.
12.2 Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.
12.3 O pagamento será efetuado na conta bancária especificada pela licitante na proposta comercial, que deverá ser expressa no corpo da
nota fiscal ou outro documento anexo a esta.
XV - DO REAJUSTE:
13 XV
13.1 V O objeto licitado poderá sofrer reajuste depois de expirado o prazo de 90 dias contados da homologação, desde que atendidos as
prerrogativas da lei e mediante a efetiva comprovação do aumento por parte do fornecedor e aprovação da administração, devendo ser
utilizado o mesmo percentual.
13.2 Caso o Município de Campo Belo do Sul – SC, já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a empresa realize a entrega
dos objetos, e a empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre o pedido já formalizado e empenhado.
13.3 Durante o período de análise, a empresa deverá efetuar a entrega do pedido pelo preço contratado e no prazo ajustado, mesmo que
a revisão seja julgada procedente pelo Município de Campo Belo do Sul.
13.4 A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas pelo preço contratado, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.
XVI - DAS PENALIDADES:
14 XVI
14.1 Caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o Município reserva-se o direito de aplicar multa
de 2% (dois por cento) ao dia, além das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, quais
sejam:
16.1.1 Advertência;
16.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor atual do contrato ou outro instrumento hábil, pela rescisão unilateral;
16.1.3. Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02
(dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
XVII - DA RESCISÃO:
II
15 XVII
15.1 A rescisão do presente poderá ser:
15.1.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores;
15.1.2 A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas no item 18.1.2
deste Edital;
15.1.3 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
15.1.4 Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, sem que haja culpa
da proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
XVIII - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:
XII
16 II
17.1 A empresa vencedora obriga-se a:
18.1.1. Entregar os serviços nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do Contrato, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando
as quantidades, prazos e locais estabelecidos;
18.1.2. Manter, durante a vigência contrato, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
18.1.3. Substituir os serviços recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 72
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(setenta e duas) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
18.1.6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
18.1.7 Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto por
outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
18.1.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega
do objeto,
18.1.9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital;
18.1.10. Entregar/executar os objetos licitados de forma parcelada, conforme necessidade da CONTRATANTE, rigorosamente diariamente,
devendo ser expedida a nota fiscal, sempre que houver a execução do objeto.
18.1.11 - Atender ao disposto na Legislação em vigor, em especial aos artigos 136 e 138 do Código Brasileiro de Trânsito.
18.1.12 - Disponibilizar veículos em boas condições de uso;
18.1.13 - Observar as legislações vigentes sobre controle de poluição do meio ambiente, em especial as regulamentações do IBAMA e Secretaria de Saneamento e Gestão o Ambiental.
18.1.14 - É de responsabilidade da CONTRATADA, manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
18.1.15 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.
18.1.16 - Arcar com as despesas relativas à:
18.1.17.1 - quanto ao veículo: combustível, troca de óleo, lubrificantes, e demais suprimentos; taxas de pedágios, lavagem do veículo, e
outros necessários ao fiel cumprimento dos serviços contratados. Quando o veículo estiver a serviço do transporte o uso do mesmo poderá
ser somente e exclusivo para os estudantes, sem passageiros ou caronas e nem mesmo transporte de cargas.
18.1.17.2 - quanto ao motorista: despesas com hospedagem, alimentação, e outras despesas pessoais necessárias ao fiel cumprimento dos
serviços contratados.
18.1.17.3 - quanto a taxas: pedágios, e outros necessários ao fiel cumprimento dos serviços contratados.
18.1.18 - Executar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, incluindo os serviços de funilaria, pintura, troca de pneus, lubrificação,
bem como, substituição de peças desgastadas.
18.1.19 - Disponibilizar veículos devidamente abastecidos e equipados com tacógrafos.
18.1.20 - Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto dos passageiros, bem como cumprir a legislação de trânsito
e de tráfego rodoviário.
18.1.21 - Observar a legislação pertinente aos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, relativos aos
trabalhadores sob o contrato, responsabilizando-se integralmente por eventuais ocorrências inerentes à matéria.
18.1.22 - Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa técnica e de acordo com as especificações do fabricante,
mantendo os veículos em perfeitas condições de segurança, limpeza e higiene.
18.1.23 - Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por motivo de abalroamento, reparos mecânicos, má conservação,
sem condições de segurança, higiene ou limpeza.
18.1.24 - A Contratante inspecionar os veículos a cada 06 (seis) meses e, se constatar alguma irregularidade, notificará a Contratada.
18.1.25 - Selecionar e preparar rigorosamente seus empregados que irão prestar os serviços, encaminhando à Contratante os motoristas
com funções legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.
18.1.26 - Não permitir que qualquer motorista se apresente ao serviço com sinais de embriaguez ou sob efeito de substância tóxica.
18.1.27 - Responsabilizar - se, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato.
18.1.28 - Providenciar treinamentos e reciclagens necessários para garantir a execução dos trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados.
18.1.29 - Assegurar que todo o empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave não deverá ser mantido em
serviço.
18.1.30 - Atender, de imediato, as solicitações da Contratante quanto às substituições de empregados não qualificados ou entendidos como
inadequados para a prestação dos serviços.
18.1.31 - Assumir todas as despesas decorrentes de danos materiais causados aos veículos ou bens de terceiros, bem como danos pessoais
aos seus ocupantes ou a terceiros, de sua responsabilidade.
18.1.32 - Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato.
18.1.33 - Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito, ambientais e tarifas rodoviárias, quando for o caso, durante a execução do
contrato.
18.1.34 - Não transportar passageiros em pé, salvo para prestação de socorro em caso de acidente ou avaria.
18.1.35 - Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à Contratante, quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura
possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços.
18.1.36 - A vencedora disponibilizará no ato da contratação veículos (com capacidade conforme proposta comercial), diariamente, para o
referido transporte. Em caso de quebra, a empresa vencedora deverá efetuar a reposição imediata do veículo.
18.1.37 - A vencedora deverá comprovar a instalação do equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, em perfeitas condições de funcionamento, através do certificado de aferição emitido pelo INMETRO ou por entidades por ele credenciadas ,exigência
para todos os veículos de transporte escolar(CTB-Art 105 II) e Apresentar documento comprovando inspeção de verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança e dos requisitos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito feito por órgão credenciado pelo DENATRAN
e credenciado pelo INMETRO.
18.1.38 - Lanterna de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha
dispostas na extremidade superior da parte traseira.
18.1.39 - Extintor de incêndio com a carga com carga adequada em todos os veículos (pó químico seco ou de gás carbônico), aferido pelo
inmetro e respeitado o prazo de validade.
18.1.40 - Providenciar a fixação da autorização de fretamento dos alunos no interior do veiculo autorizado, em como a vistoria realizada em
local visível com inscrição da lotação permitida máxima, e prazo de validade. (Ação civil publica 0900039-96.2019.8.24.0216)
18.1.41 A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus.
18.1.42 - São requisitos para o monitor:
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I – Ter idade mínima de dezoito anos;
II – Apresentar atestado médico, físico e mental;
III – Comprovante de endereço;
IV – Cópia da carteira de identidade e CPF;
V – Certificado do curso de monitor de transporte escolar:
VI – Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais de âmbito estadual e federal.
VII-O monitor será remunerado pela empresa contratada e responsável pelo transporte;
18.1.43 Providenciar trimestralmente relação atualizada dos alunos transportados contendo nome, data de nascimento e telefone para
contato com responsável ou familiar.
18.1.44 - É VEDADO À CONTRATADA SUBSTITUIR QUALQUER VEICULO, BEM COMO TERCEIRIZAR OS SERVIÇOS CONTRATADOS EM FAVOR DE OUTRO, SOB A PENA DE TER O CONTRATO REVOGADO.
XIX - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
19. Reservar-se ao direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a
presente licitação.
19.1 Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado no item “XIV” deste edital.
19.2. Exigir que a CONTRATADA cumpra com o exposto neste edital.
19.3 Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas
estabelecidas no edital;
19.4 Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive
encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
19.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
19.6. A contratante fará o repasse de (1) um salário mínimo vigente para a contratada para o pagamento do monitor (nas linhas que tem
a exigência de monitor).
XX - DA VIGÊNCIA:
XXXX
20. O objeto da licitação tem vigência de até dia 31/12/2022 a contar do início da prestação do serviço, findado o prazo previsto para o
término do presente contrato, a Administração poderá rever nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, inciso II e parágrafo 1° do referido
artigo, da Lei n° 8.666/93.
XXI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
19.1 Recomendam-se às licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto;
19.2 Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes farão constar em sua documentação endereço, número de telefone, bem como o nome da pessoa indicada para contatos.
19.3 Os casos omissos serão resolvidos conforme disposições da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
19.4 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido
o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
19.5 No interesse da Prefeitura Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:
19.5.1 Adiada a abertura da licitação;
20.5.2 Alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93.XXII
20.6.Integram este Edital os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referencia
ANEXO II – Minuta Contrato
ANEXO III – Carta de Credenciamento
ANEXO IV – Declaração de Idoneidade.
20.7 Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverão ser dirigidos à Prefeitura Municipal no endereço anteriormente citado, ou pelo telefone (49) 3249-1133 ou ainda pelo e-mail licitacao@campobelodosul.sc.gov.br.
19.8 Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da documentação e proposta implicará aceitação das condições estabelecidas
neste edital.
E para fornecer conhecimento do presente edital, o mesmo é publicado em resumo no Mural Público Municipal, no e disponibilizado na
integra no site: www.campobelodosul.sc.gov.br
Campo Belo do Sul, 19 de Abril de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal
ANEXO I
TOMADA DE PREÇO Nº 12/2022
TERMO DE REFERÊNCIA
Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando a tomada de preço para contratação de serviço para prestação de
serviço de transporte escolar para atendimento dos alunos da rede de ensino municipal e estadual, ao longo do ano letivo de 2022, termo
de referência, deste instrumento convocatório.
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DESCRIÇÃO DA LINHA
50- LINHA TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BÁSICA MAJOR OTACÍLIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE
ABREU ATÉ A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, TRANSPORTANDO 05 ALUNOS, COM UM TOTAL DE 35 (TRINTA E CINCO) KM,
(17,5X2= 35), SENDO 2 VEZES NA SEMANA (TERÇA-FEIRA E QUINTA-FEIRA) NO PERÍODO VESPERTINO.
55- LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA FABINHO ATÉ NO BOEIRO DO VALDECI (CESÁRIO BIRIVA), COM
TRANSBORDO PARA ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO 01 ALUNO, COM UM TOTAL DE 15 KM (7,5X2=15) SENDO DUAS VEZES NA
SEMANA (QUARTA E QUINTA-FEIRA).

UNIDADE
VIAGEM

VIAGEM

56- LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA LOCALIDADE ESCOLA DOS CHAVES, PASSANDO POR CHAPADÃO ATÉ ENCRUZILHADA DO SRº LAUREANO COM TRANSBORDO PARA ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO 03 ALUNOS, COM UM TOTAL DE 16 (DEZESVIAGEM
SEIS) KM, (8X2= 16) SENDO DUAS VEZES NA SEMANA, (SEGUNDA E TERÇA-FEIRA) NO PERÍODO MATUTINO.
57- LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA LOCALIDADE CRUZEIRO, PASSANDO POR CAMPINA ATÉ A LOCALIDADE DE LINO
OLIVEIRA COM TRANSBORDO PARA ÔNIBUS ESCOLAR, REANSPORTANDO 04 ALUNOS, COM UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) KM,
(12,5X2= 25) SENDO UMA VEZ NA SEMANA (TERÇA-FEIRAS) NO PERÍODO MATUTINO.
58- LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA RAIA DOS GEREMIAS, RETORNANDO E SEGUINDO ATÉ NOVA CACHOEIRINHA, TRANSPORTANDO 02 ALUNOS, COM UM TOTAL DE 15 (QUINZE) KM, (7,5X2=15)
SENDO DUAS VEZES NA SEMANA (TERÇA-FEIRAS E QUINTA-FEIRAS) NO PERÍODO VESPERTINO.

VIAGEM

VIAGEM

59- LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE 17 DE ABRIL - NÚCLEOS 01, 02, 03 E 04 PASSANDO PELA
FAZENDO SEº VOLNI ANTUNES, ENCRUCHILHA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS
BAIRROS LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, TRANSPORTANDO 40 ALUNOS, COM UM TOTAL DE 96 (NOVENTA
VIAGEM
E SEIS) KM, (48X2=96) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, SENDO VEICULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN (COM MONITOR).
60- LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA LOCALIDADE DE 17 DE ABRIL- NÚCLEO 1 E 4, PASSANDO PELA FAZENDO OSNI
ANTUNES, PORTÃO DA CHÁCARA DOM DANIEL, ENCRUZILHADA DO SRº ITAMAR, ENCRUZILHADA SRº PEIXE, ATÉ A ESCOLA BÁSICA
MAJOR OTACILIO COUTO, APAE, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA CASEMIRO DE ABREU E PEQUENO PRÍNCIPE, TRANSPORTANDO
17 ALUNOS, COM UM TOTAL DE 62 (SESSENTA E DOIS) KM, (31X2= 62), DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA NO PERÍODO MATUTINO,
SENDO VEICULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN.
61- LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO SENHOR JAISON, LUIZA,
CASA DO GABRIEL, CASA DO SENHOR SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO SENHOR NILTON E NA CASA DO SR. JAKSON NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, TRANSPORTANDO 07 ALUNOS (ALGUNS NECESSITAM DE ACOMPANHANTE) PARA APAE, COM UM TOTAL DE
102 (CENTO E DOIS) KM, (51X2), DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, SENDO VEICULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN.

VIAGEM

VIAGEM

ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO nº..../ .....
PROCESSO LICITATÓRIO nº ..... /......
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n°..../ ..........
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO BELODO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 82.777.319/0001-92, com
sua sede administrativa sita à Rua Major Teodósio Furtado, nº 30, Centro, Campo Belo do Sul – SC, CEP 88580-000.
CONTRATADO: ............................. , pessoa física de direito privado ,inscrita no CNPJ/CPF sob nº ..............................,residente
..................... , ................. – CEP ............................
O MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 82.777.319/0001-92, com sua sede
administrativa sita à Rua Major Teodósio Furtado, nº 30, Centro, Campo Belo do Sul – SC, CEP 88.580-000, neste ato representado por
sua Prefeita Municipal, Srta. Claudiane Varela Pucci, CPF nº 035.204.769-08, doravante denominado CONTRATANTE e ............................,
pessoa física de direito privado, inscrita no CNPJ/CPF sob nº ................ , residente em Campo Belo do Sul - SC, CEP ................. , neste
ato representada pelo mesmo, de ora em diante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo
Licitatório nº ..... /......, correlato ao Tomada de Preço nº ....../2022, aberto em ....../ ....... /.......e homologado em ......./ ....... /........,
consoante as Cláusulas e Condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Contratação de serviço para o transporte escolar ,para transporte dos alunos do ensino médio e fundamental por itinerário, conforme calendário escolar, para Prefeitura Municipal. Para as Linhas .................. sendo veículo conforme Resolução CONTRAN.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S):
2.1. Contar-se-á a data da assinatura do Contrato ...../ ..... /......, data de inicio dos serviços;
2.2. De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2022;
2.3. De Entrega(s):
2.3.1. Conforme calendário escolar em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I, podendo ser prorrogado.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) RECURSO(S) FINANCEIRO(S) E DO(S) VALOR(ES):
3.1. O(s) item(ns), objeto desta licitação, serão adquirido(s) com recurso(s)provisionado(s) na(s) dotação(ões):
..............................
3.2. Valor Total Estimado, Máximo: R$ ...................... ( ...................... );
3.3. As dotações podem variar devido ao estabelecimento de novos convênios e a entrada de outras receitas.
3.4. O valor total do contrato será de R$ ....................( .......................... ), divididos em parcelas mensais.
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S):
4.1. Será(ão) efetuado(s) após 05 (cinco) dias consecutivo(s) da(s) entrega(s), ou da(s)emissão(ões) da(s) nota(s) fiscal(is) decorrente(s),
ou da(s) emissão(ões) das AF(s),valendo-se, sempre, da mais recente, quando se tratar de recursos próprios, devidamente assinada pelo
funcionário que recebeu obedecida à ordem cronológica de sua exigibilidade;
4.2. Será(ão) efetuado(s), em até 30 (trinta) dias consecutivo(s) da disponibilização em conta, da(s) parcela(s) do(s) recurso(s) repassado(s) pelo(s) Fundo(s) do(s) respectivo(s)Órgão(s) da União e/ou Estado, proveniente(s) de Convênio(s), inerentes ao mês, quando se
tratar de convênios, devidamente assinada pelo funcionário que recebeu obedecida à ordem cronológica de sua exigibilidade;
4.3. O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que foram atendidas
as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços, Edital e demais documentos inerentes ao procedimento;
4.4. Não serão aceitas cobranças de títulos descontados através do sistema bancário, ou negociados com terceiros, inclusive com empresas
de “factoring”;
4.5. Conforme o caso será retido na fonte, quando do pagamento, os tributos elencados nas Instruções Normativas SRF nº 971/2009 e
1.234/2012 e suas alterações, da Secretariada Receita Federal, bem como no artigo 647, do RIR/1999;
4.6. Conforme o caso será retido na fonte, quando do pagamento, os tributos municipais, estaduais e federais exigíveis em Lei;
4.7. Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização financeira é o INPC, ressalvado o
disposto no artigo 78, inciso XV, da Lei nº8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
5.1. O(s) valor(es) ofertado(s) na Proposta de Preço ficará(ão) fixo e irreajustável, pelo período que estabelecer o Contrato e suas prorrogações;
5.2. O(s) valor(es) ofertado(s) na Proposta de Preços poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente requerido(s) com a via original,
inexoravelmente protocolizados no setor competente, no horário normal de expediente e em dias úteis, contendo cópias autenticadas do
Contrato Social/Registro Comercial/Ato Constitutivo/Estatuto e da cédula de identidade e CPF, ou de outro documento reconhecido legalmente, que identifique quem realizou o pedido, motivadamente demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo Contratante;
5.3. O reajuste de preço(s) do(s) item(ns) objeto desta Licitação, será(ao) de acordo como(s) índice(s) determinado(s) pelo Governo Federal, e seu(s) órgão(s) e/ou regulado pelo ato COTEPE/PMPF, apenas ao combustível, levando em conta percentual da diferença entre os atos
base e solicitado, para óleo diesel comum e gasolina comum nº 24/2012, de20/12/2012, ao(s) item(ns) licitado(s), salvo a(s) revisão(ões)
de preço(s) relativa(s) ao(s)aumento(s) autorizado(s) ou no(s) termo(s) do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA SEXTA – DA(S) OBRIGAÇÃO(ÕES) DO(S) CONTRATADO(S):
6.1. Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital, de seu(s) Anexo(s) e do Contrato decorrente;
6.2. Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 05 (CINCO) dias consecutivos a contar da data do seu recebimento. A recusa
injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato
dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;
6.3. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicialmente contratado para serviços ou compras e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até
o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, nos termos do parágrafo1° do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993 e Diplomas
Complementares.
6.4. Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações da Prefeitura Municipal;
6.5. Cumprir os horários, itinerários, prazos e calendário escolar fixados pela Prefeitura Municipal e por este Edital;
6.6. Iniciar os serviços na data e horário determinados pela Secretaria Municipal de Educação;
6.7. Segurar os escolares contra acidentes;
6.8. Responder por si e pelos seus prepostos, por danos causados ao município ou a terceiros por sua culpa ou dolo;
6.9. Cumprir as portarias e resoluções da Prefeitura Municipal;
6.10. Manter os veículos sempre limpos e em condições de segurança;
6.11. Tratar com cortesia os alunos e os agentes de fiscalização da Prefeitura Municipal;
6.12. Responsabilizar-se por todos os encargos com a manutenção do veículo,
combustíveis e lubrificantes, seguros obrigatórios, todas as despesas com a adequação do veículo com as disposições legais, todos os
encargos trabalhistas, todos os encargos sociais e todos os encargos previdenciários, inclusive os tributos municipais, estaduais e federais
incidentes sobre os serviços prestados, isentando integralmente a Prefeitura Municipal;
6.13. Manter durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação e qualificação compatíveis com a obrigação assumida;
6.14. Adequar os veículos a serem utilizados no transporte escolar as determinações da Lei nº 9.503/1997, na exigência de possuir, na
traseira e nas laterais de sua carroceria, em toda sua extensão, faixa horizontal amarela, a meia altura, na qual se inscreverá o dístico
“ESCOLAR”, “para todos os veículos”;
6.15. Fica proibida a oferta de carona nos veículos utilizados para o transporte escolar, salvo de acompanhantes de alunos da educação
infantil (creche) e ou determinação medica, promovendo ainda cartazes nos veículos de transporte escolar “PROIBIDO CARONA”.
6.16. Manifesto por escrito, fundamentado, de cidadãos ou pais dos escolares quanto à má conduta do condutor no decurso da prestação
do serviço;
6.17. Os veículos tipo Ônibus, Kombi e Van, devem se adequar a categoria “Veículos de Aluguel” conforme preconiza o Artigo 135 da Lei nº
9.503/1997;
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6.18. O veículo a serem utilizado no serviço de transporte escolar, deverá ter menos de 15 (quinze anos) anos para tipo Ônibus, Kombi e
Van e 12 (doze) anos para tipo Automóvel de Passeio, a contar do ano corrente;
6.19. Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), em nome do licitante e caso não o faça perderá o direito de
realizar o itinerário adjudicado a seu favor;
6.20. Caso o condutor não seja o proponente, este deve apresentar contrato de serviços de transporte escolar para realizar o itinerário
licitado, reconhecido firma como verdadeiro, e caso não o faça perderá o direito de realizar o itinerário adjudicado a seu favor;
6.21. Cópia do Certificado de curso especializado para condução de escolares, nos termos da regulamentação do CONTRAN em nome do
condutor, na assinatura do contrato, autenticado;
6.22. Somente será permitida a substituição do veículo vistoriado, em caso de comprovada vantagem e observância do interesse público, em
especial da segurança dos estudantes. Essa substituição depende de expressa autorização da Prefeitura Municipal, demonstrada a vantagem
através da apresentação dos documentos exigidos neste edital e de nova vistoria;
6.23. Quando houver substituição do condutor, tal fato deverá ser comunicado previamente à Prefeitura Municipal e apresentada a qualificação do mesmo, bem como os documentos exigidos neste procedimento.
6.24. O Contratado fica obrigado a apresentar lista com assinatura diária do Professor/Secretário/Diretor/Motorista do transbordo ou do
responsável pela Escola onde será efetuado o Transporte Escolar, e a nota Fiscal para ser feito o Pagamento.
6.25. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus.
6.25.1 São requisitos para o monitor:
I – Ter idade mínima de dezoito anos;
II – Apresentar atestado médico, físico e mental;
III – Comprovante de endereço;
IV – Cópia da carteira de identidade e CPF;
V – Certificado do curso de monitor de transporte escolar:
VI – Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais de âmbito estadual e federal.
VII-O monitor será remunerado pela empresa contratada e responsável pelo transporte;
6.27- Providenciar trimestralmente relação atualizada dos alunos transportados contendo nome, data de nascimento e telefone para contato
com responsável ou familiar.
6.28- A vencedora deverá instalar equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, em perfeitas condições de funcionamento, e com certificado de aferição emitido pelo INMETRO ou por entidades por ele credenciadas (CTB-Art 105 II).
6.29- Lanterna de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira.
6.30- Extintor de incêndio com a carga com carga adequada em todos os veículos (pó químico seco ou de gás carbônico), aferido pelo
INMETRO e respeitado o prazo de validade.
6.31- Providenciar a fixação da autorização de fretamento dos alunos no interior do veículo autorizado, em como a vistoria realizada em local
visível com inscrição da lotação permitida máxima, e prazo de validade. (Ação Civil Pública 0900039-96.2019.8.24.0216)
CLÁUSULA SÉTIMA – DA(S) OBRIGAÇÃO (ÕES) DO CONTRATANTE:
7.1. Emitir o Contrato em prazo não superior a 05 (CINCO) dias consecutivos, contados da data da Homologação;
7.2. Encaminhar ao vencedor o Contrato, em prazo não superior a 05 (CINCO) dias consecutivos contados da data da sua emissão;
7.3. Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital;
7.4. Exercer ampla e permanente fiscalização durante a execução do(s) objeto deste Edital.
7.5. A contratante fará o repasse de (1) um salário mínimo vigente para a contratada para o pagamento do monitor (nas linhas que tem a
exigência de monitor).
CLÁUSULA OITAVA – DA(S) AUTORIZAÇÃO (ÕES) DE FORNECIMENTO:
8.1. Após a homologação do resultado, a critério da administração, será emitida Autorização (ões) de Fornecimento e encaminhada ao(s)
Licitante(s) vencedor(es);
8.2. Caso o Licitante vencedor recuse-se, injustificadamente, de recebê-la, o Licitante subsequente na ordem de classificação, será notificado para fazê-lo nas condições por ele proposta, ocasião em que será realizada nova Sessão Pública, retomando-se a fase de habilitação,
sem prejuízo de que o Pregoeiro negocie, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor e cabendo ao recusado as
sanções administrativas;
8.3. Caso o Licitante vencedor recuse-se, por qualquer outro motivo, continuar fornecendo os objetos desta Licitação, será notificado para
fazê-lo e caso não o faça, até que seja finalizado o procedimento administrativo, esta Entidade fica autorizada a adquirir de outra forma os
objetos não fornecidos e fará o desconto nos pagamentos que terá que realizar ao proponente que deixou de fornecer.
CLÁUSULA NONA – DA(S) PENALIDADE(S) E DA(S) SANÇÃO (ÕES):
9.1. A inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, erros de execução, da desistência do contratado, mora na execução dos serviços,
em que o Município aplicará, garantida a prévia defesa, à proponente vencedora, as seguintes sanções:
9.1.1. Advertência por escrito;
9.1.2. Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia calculado sobre o valor anual do Contrato, depois do envio do comunicado oficial, valor este
que deverá ser descontado do pagamento à empresa;
9.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor anual do Contrato, depois de decorridos os 30 (trinta) dias consecutivos do item 9.1.2
acima, o que ensejará a rescisão do Contrato;
9.1.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com Entes Federativos e suas autarquias, pelo prazo de até
05 (cinco) anos;
9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a proponente vencedora ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no item anterior.
9.2. As multas estipuladas nas alíneas “9.1.2” e “9.1.3”, serão aplicadas nas demais
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hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
9.3. As sanções previstas nas alíneas “9.1.1”, "9.1.4" e "9.1.5", poderão ser aplicadas juntamente com os das alíneas “9.1.2” e “9.1.3”,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
9.4. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração
Pública ou ainda, quando for ocaso, cobrado judicialmente;
9.5. A sanção estabelecida na alínea "9.1.5" é de competência exclusiva do Sr. Secretário de Administração ratifica pela Autoridade Competente do Certame, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista, podendo
a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação;
9.6. As sanções previstas nas alíneas “9.1.4” e “9.1.5” poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
9.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
9.6.2. Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados.
9.7. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos objetos advir de caso fortuito ou motivo de força maior;
9.8. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade competente àquela que aplicou a
sanção, ficando sobrestada até o julgamento do pleito.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais previstas na Lei nº 8.666/1993 e
neste Edital;
10.2. Constituem motivos para rescisão do Contrato:
10.2.1. O não cumprimento das cláusulas contratuais e prazos;
10.2.2. O cumprimento irregular das cláusulas contratuais e prazos;
10.2.3. A lentidão do seu cumprimento, levando o Município a comprovar a impossibilidade da conclusão da execução do item, nos prazos
estipulados referentes ao objeto desta Licitação.
10.2.4. O atraso injustificado no início do objeto;
10.2.5. A paralisação da execução do contrato, sem justa causa e sem prévia comunicação e autorização do Município;
10.2.6. O cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma do parágrafo1º do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993;
10.2.7. A dissolução da Sociedade, ou falecimento do contratado;
10.2.8. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da contratada que prejudique a execução do contrato;
10.2.9. Razões de interesse do serviço público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificáveis e determinantes pela Autoridade
Competente do Município exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
10.2.10. A ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
10.2.11. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.3. A rescisão poderá ser:
10.3.1. Determinada por ato unilateral e escrita do Município, nos casos enumerados no subitem 10.2.1;
10.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o Município;
10.3.3. Judicial, nos termos da legislação.
10.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório da Secretaria de Administração e de autorização escrita e
fundamentada da Autoridade Competente.
10.5. No caso de haver rescisão motivada pelo que se expressa no subitem 10.2.11 desta
Cláusula, a proponente vencedora será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, que houver sofrido, tendo, ainda, direito a:
10.5.1. Pagamento devido pela execução do contrato até a data da rescisão;
10.5.2. Pagamento do custo da desmobilização, desde que devidamente comprovado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DIREITO DE RESERVA
11.1. O Município de Campo Belo do Sul – SC, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público devidamente
justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/1993;
11.2. Receber o(s) objeto(s) provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do artigo 73 da Lei nº 8.666/1993 e Diplomas
Complementares, para posterior verificação da qualidade e consequente aceitação;
11.3. O(s) item(ns) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as especificações do Edital e seu(s) Anexo(s), após notificação, será(ão),
prontamente colocado(s) à disposição do(s) fornecedor(es), sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante, com embasamento no disposto no artigo 76 da Lei nº 8.666/1993;
11.4. A critério da Administração Pública, o Contrato resultante desta Licitação poderá ser alterado, de acordo com o artigo 65 da Lei nº
8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS
12.1. O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/1994 e Diplomas Complementares e, pelos preceitos de Direito
Público, aplicando-se supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado;
12.2. Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
Para efeito de publicidade, o presente Contrato será publicado, por extrato, no Mural Público desta municipalidade, dentro do prazo legal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campo Belo do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura decorram do
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presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante.
14.2. E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos.
Campo Belo do Sul, .....de ...........de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal
Nome/Empresa:
CPF/CNPJ nº:
Função/Cargo: PROPRIETÁRIO
Testemunhas:
Nome:_____________________________ Nome:________________________
CPF nº ____________________________ CPF nº_______________________
ANEXO III
TOMADA DE PREÇO Nº 12/2022
CREDENCIAMENTO
Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ----------------------------------------, portador (a) da Cédula de Identidade nº. --------------------------, e CPF sob nº. ------------------------------ , a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de CAMPO BELO DO SUL/SC, na
modalidade Tomada de Preço nº 12/2022, na qualidade de RESPONSAVEL LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da
empresa ----------------------------------------------------------------, CNPJ n° -------------------------------------------------------------, dentre outros
poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
local-------------------------------------, ----- de -------------- de 2022.
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ.
e Assinatura do Responsável Legal (nome, cargo, RG, CPF)
COM FIRMA RECONHECIDA
ANEXO IV
TOMADA DE PREÇO Nº 12/2022
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preço nº 12/2022,
instaurado pela Prefeitura Municipal de CAMPO BELO DO SUL, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder
Público, em qualquer de suas esferas.
Por expressão da verdade, firmamos a presente.
local-------------------------------------, ----- de -------------- de 2022.
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ.
e Assinatura do Responsável Legal (nome, cargo, RG, CPF).
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Campo Erê
Prefeitura
DECRETO 2528/2022

Publicação Nº 3841778

DECRETO Nº. 2.528 DE 11 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
A Prefeita Municipal de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 57, inciso VII, da
Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal nº 2.272/2021, de 14/12/2021.
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, crédito adicional especial no Valor de R$ 209.000,00(duzentos e
nove mil reais), conforme abaixo especificado:
12.00 Fundo Municipal de Saúde
12.01 Fundo Municipal de Saúde
103011001.2.036000 – Manutenção do Bloco de Atenção Básica Variável
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas (8753) .................................R$ 209.000,00
Fonte de Recursos 02.38 Superávit Financeiro Exercício Anterior
Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial, no montante de R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais), de que trata o artigo 1º
a utilização do superávit financeiro exercício anterior, saldo em 31/12/2021, conta corrente 3.688-9 do Banco do Brasil agência desta cidade.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Campo Erê, SC 11 de abril de 2022.
Registre-se e Publique-se
ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
Prefeita Municipal
Registrado e Publicado em data supra
DARIO FERLIN
Setor de Atos Oficiais – Matr. 00784-6

DECRETO 2529/2022

Publicação Nº 3841784

DECRETO Nº. 2.529 DE 11 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
A Prefeita Municipal de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 57, inciso VII, da
Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal nº 2.272/2021, de 14/12/2021.
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, crédito adicional especial no Valor de R$ 22.056,92(vinte e dois mil
cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), conforme abaixo especificado:
12.00 Fundo Municipal de Saúde
12.01 Fundo Municipal de Saúde
103011001.2.035000 – Manutenção do Bloco de Atenção Básica
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas ( ........ ) ..................................R$ 22.056,92
Fonte de Recursos 02.38 Superávit Financeiro Exercício Anterior
Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial, no montante de R$ 22.056,92 (vinte e dois mil e cinquenta e seis reais e noventa e
dois centavos), de que trata o artigo 1º a utilização do superávit financeiro exercício anterior, saldo em 31/12/2021, conta corrente 3.688-9
do Banco do Brasil agência desta cidade.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o decreto 2.449/2022 de 07 de março de 2022.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Campo Erê, SC 11 de abril de 2022.
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Registre-se e Publique-se
ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
Prefeita Municipal
Registrado e Publicado em data supra
DARIO FERLIN
Setor de Atos Oficiais – Matr. 00784-6

DECRETO 2530/2022

Publicação Nº 3841787

DECRETO Nº. 2.530 DE 11 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
A Prefeita Municipal de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 57, inciso VII, da
Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal nº 2.272/2021, de 14/12/2021.
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, crédito adicional especial no Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
conforme abaixo especificado:
12.00 Fundo Municipal de Saúde
12.01 Fundo Municipal de Saúde
103011001.2.034000 Manutenção das Atividades da Saúde
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas (8790) ..................................R$ 10.000,00
Fonte de Recursos 01.02 Receita de Impostos e de Transferências
Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de que trata o artigo 1º a utilização
da anulação de dotação orçamentária abaixo discriminadas
12.00 Fundo Municipal de Saúde
12.01 Fundo Municipal de Saúde
103011001.2.034000 Manutenção das Atividades da Saúde
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas (0186) ..................................R$ 10.000,00
Fonte de Recursos 01.02 Receita de Impostos e de Transferências
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Campo Erê, SC 11 de abril de 2022.
Registre-se e Publique-se
ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
Prefeita Municipal
Registrado e Publicado em data supra
DARIO FERLIN
Setor de Atos Oficiais – Matr. 00784-6

EXTRATO CONTRATO Nº 27/2022

Publicação Nº 3839189
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8AE459572E4006401233157DDF665C0053AF3863

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ/SC.
CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 27/2022.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ, Estado de Santa Catarina, CNPJ nº 83.026.765/0001-28. CONTRATADA: VOLMIR ROBERTO
RIFFEL E CIA LTDA, CNPJ sob o nº 11.827.501/0001-62. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
DO BAIRRO PRIMAVERA, MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ – SC”. Conforme Projetos e anexos do presente Edital, com recursos provenientes
da Transferência especial SCC nº 00016987/2021 (portaria nº 4000/SEF- 04/10/2021) e contrapartida com recursos próprios do município,
disponibilizados através do orçamento da Secretaria de Assistência Social. FUNDAMENTO LEGAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 314/2022,
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022. VALOR: R$ 154.137,32 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e trinta e sete reais e trinta
e dois centavos). VIGÊNCIA: assinatura até 31/12/2022. Campo Erê/SC, em 19/04/2022. SIGNATÁRIOS: Rozane Bortoncello Moreira pela
Contratante e Volmir Roberto Riffel Perin pela Contratada.
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EXTRATO CONTRATO Nº 28/2022

Publicação Nº 3839450
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 24F68A7EA181D4EC1BE1245F7AB7E09E230EE5C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ/SC.
CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 28/2022.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ, Estado de Santa Catarina, CNPJ nº 83.026.765/0001-28. CONTRATADA: VOLMIR ROBERTO
RIFFEL E CIA LTDA, CNPJ sob o nº 11.827.501/0001-62. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA LATERAL E
FUNDOS DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ – SC”. Conforme Projetos e anexos do presente Edital, com recursos
próprios do município, disponibilizados através do orçamento do Departamento de Cultura e Eventos. FUNDAMENTO LEGAL: PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 315/2022, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022. VALOR: R$ 63.594,72 (sessenta e três mil, quinhentos e noventa
e quatro reais e setenta e dois centavos). VIGÊNCIA: assinatura até 31/12/2022. Campo Erê/SC, em 19/04/2022. SIGNATÁRIOS: Rozane
Bortoncello Moreira pela Contratante e Volmir Roberto Riffel Perin pela Contratada.

HOMOLOGAÇÃO PL 314/2022

Publicação Nº 3839158
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FED28806BA91E4A049FD2DECF22B27437AB46E9A

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Prefeita Municipal de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 43, VI da Lei
8.666/1993 e suas alterações posteriores;
RESOLVE
I - HOMOLOGAR o PROCESSO LICITATÓRIO nº 314/2022, na modalidade Tomada de Preços de nº 5/2022 tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO BAIRRO PRIMAVERA, MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ – SC, conforme o quadro a seguir, onde se especificam
inclusive as quantidades e os valores, para execução do objeto citado:
Nome da Proponente
VOLMIR ROBERTO
RIFFEL E CIA LTDA

Lote

Item

Quantidade

Unitário

Total Item

1

1

1,00

154.137,3200

154.137,3200

Total dos Proponentes
Nome da Proponente
VOLMIR ROBERTO RIFFEL E CIA LTDA

Total
154.137,32

II - DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação da referida licitante.
Campo Erê – SC, Terça-Feira, 19 de abril de 2022.
ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
Prefeita Municipal
Prefeita Municipal

HOMOLOGAÇÃO PL 315/2022

Publicação Nº 3839447
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FF273EB18658399072E1EDF6B1EA3FCF97999195

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Prefeita Municipal de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 43, VI da Lei
8.666/1993 e suas alterações posteriores;
RESOLVE
I - HOMOLOGAR o PROCESSO LICITATÓRIO nº 315/2022, na modalidade Tomada de Preços de nº 6/2022 tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA LATERAL E FUNDOS DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ – SC, conforme o quadro a seguir, onde se
especificam inclusive as quantidades e os valores, para execução do objeto citado:
Nome da Proponente
VOLMIR ROBERTO
RIFFEL E CIA LTDA

Lote

Item

Quantidade

Unitário

Total Item

1

1

1,00

63.594,7200

63.594,7200
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Total
63.594,72

II - DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação da referida licitante.
Campo Erê – SC, Terça-Feira, 19 de abril de 2022.
ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
Prefeita Municipal

Câmara Municipal
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 001-2022 CONTAS EXERCÍCIO 2019

Publicação Nº 3839438

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2022
CLEVERSON DE JESUS DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Campo Erê/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal,
Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil disciplina que a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (Art. 5º, LV, da CF);
Considerando que o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Campo Erê/SC disciplina no art. 34, §7º que o responsável por prestação de contas que se encontrar em local incerto ou não sabido ou oferecer dificuldades para a notificação será notificado por edital,
publicado na imprensa oficial.
NOTIFICA
ODILSON VICENTE DE LIMA, ex-prefeito do município de Campo Erê/SC, que foi realizada em Plenário a leitura do Parecer Prévio DGO nº
261/2020, referente à Prestação de Contas do Exercício de 2019, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação oficial, apresente defesa por escrito e junte documentos com vistas ao saneamento das
restrições apontadas no Parecer, bem como para que acompanhe o processo até o seu final.
O processo administrativo pertinente ao julgamento das contas permanecerá na Secretaria da Câmara Municipal, franqueando-se vistas ao
interessado ou a seu procurador legalmente constituído, inclusive para a tiragem de fotocópias.
Apresentada ou não a defesa, o autos serão remetidos à Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira para que emita parecer.
Câmara Municipal de Vereadores do Município de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, aos dezenove dias do mês de abril de 2022.
CLEVERSON DE JESUS DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal
de Vereadores de Campo Erê/SC
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Campos Novos
Prefeitura
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 13/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2022

Publicação Nº 3839142

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B927BAE7A0AA378C0E5A1656C1FC28BE7EE80A30

José Jair Fagundes Antunes, Secretário de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso
de suas atribuições legais e, em conformidade com Art. 24 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, torna público o Processo
Licitatório nº 42/2022, conforme segue:
1. DO OBJETO
Contratação da prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural a fim de suprir as necessidades do Município de Campos
Novos/SC.
2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A Dispensa de licitação para a referida contratação se funda no art. 24 da lei 8.666/93, e se justifica visto a necessidade do município em
serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, uma vez que o mesmo não tenha a possibilidade de oferecer em quadro de funcionários,
técnicos habilitados para a prestação dos serviços, sendo necessária a contratação objeto da referida Dispensa de Licitação.
Além de a contratação ser completa, considerando o fornecedor prestar serviços de boa qualidade, compreendendo:
Disponibilizar pessoal técnico especializado em assessoramento para elaboração, acompanhamento, execução e avaliação do Plano Anual
de Trabalho (PAT);
Viabilizar as instalações físicas necessárias para a execução dos trabalhos descritos no Plano Anual de Trabalho (PAT), nos Centros de Treinamento e Estações Experimentais;
Disponibilizar material técnico e de apoio necessários à prestação dos serviços previstos no Plano Anual de Trabalho (PAT);
Fornecer cursos de capacitação técnica aos profissionais que atuam no Município;
Acompanhar, orientar e assessorar na prestação dos trabalhos referentes ao Plano Anual de Trabalho (PAT) no Município;
Implementar os trabalhos de interesse da Administração Municipal e os que lhe couberem no Plano Anual de Trabalho (PAT);
Participar de reuniões quando solicitadas pelo Município;
Responsabilizar-se pela execução dos programas da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca (SAR) e demais programas institucionais
do governo federal em que tenha tal atribuição na esfera Municipal;
Por fim, analisado os proveitos e atendimentos da contratação, conclui-se que é não só viável, mas de grande valia sendo que trará benefícios a Administração Municipal conforme elencados acima.
3. DO FORNECEDOR
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI, com sede na Rod. BR 282, Km 338,2, Bairro Boa Vista,
CEP 89620-000, Campos Novos/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.052.191/0008-39.
4. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR
A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI é uma Empresa Pública, com personalidade jurídica de
direito privado, regida pelo seu Estatuto Social e pelo art. 112 da Lei Complementar Estadual nº 381/2007.
Justifica-se a contratação da EPAGRI, de forma direta, face ser uma Empresa Pública criada para esse fim, qual seja, prestar serviços de pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, testes e análises técnicas, bem como serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, o que vale ressaltar a grande competência nos trabalhos prestados e bom histórico de mercado.
Pelas especificidades do objeto a ser contratado, e considerando que a EPAGRI detém a competência legal e técnica para prestar os serviços elencados no Item 2, tem-se que a contratação da prestação dos serviços pode ser efetivada na forma desta Dispensa de Licitação,
observando-se todos os procedimentos formalizados em processo administrativo, observadas as disposições da Lei Federal n. 8.666/93
especialmente no seu artigo 24, no inciso VIII.
5. JUSTIFICATIVA DO PREÇO
Pela prestação dos serviços técnicos acima descritos, a Prefeitura Municipal de Campos Novos/SC pagará o valor de R$ 4.775,25 (quatro mil,
setecentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) mensais, vencíveis sempre no dia 15 (quinze) do mês imediatamente posterior
ao de referência, totalizando R$ 38.202,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais) ao fim dos 08 (oito) meses de vigência.
6. FUNDAMENTO LEGAL
Pelos dispositivos legais supra citados e combinados com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitação e contratos
da Administração Pública, em seu artigo 24, enumera os casos em que é dispensável a licitação, no caso presente transcrevemos o inciso
VIII, que dispõem:
Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que
integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço
contratado seja compatível com o praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 08/06/94).
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[...]
7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contrato terá sua vigência pelo prazo de 08 (oito) meses, contados a partir da data de assinatura.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente dispensa de licitação, correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
Orgão:
Unidade:
Proj/Ativ.:
Despesa:

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento de Agricultura - Gerência
Manutenção do Departamento de Agricultura
86 – 3.3.90.00.00 / 0.1.00.0000

Campos Novos-SC, 20 de Abril de 2022.
José Jair Fagundes Antunes
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente
Município de Campos Novos

AVISO DE LICITAÇÃO PE 05/2022 - FMS
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 - SAÚDE

Publicação Nº 3839123
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 27F4B64F19F163C706C0E3A2835CD0D2AB819804

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 08.595.042/000124, representado neste ato pela Secretária de Saúde, Mayara da Silva Antunes Serena, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que fará realizará licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, com critério de julgamento menor preço por lote, no dia 03 de
maio de 2022 às 14h30min, através do endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DAS
UNIDADES DE ATENDIMENTO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.
O Edital que está amparado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº
7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de
2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº
13.979 de 06 de fevereiro de 2020, Lei nº 14.035 de 11 de agosto de 2020, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538,
de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e estará disponível gratuitamente na
página no portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Campos Novos na página http://www.camposnovos.sc.gov.br, podendo, também, ser
requerido junto ao Departamento de Compras e Licitações, Rua Expedicionário, nº. 323, Campos Novos/SC, das 13h15min às 18h45min, telefone: (49) 3541-6200, e-mail pregao.eletronico@camposnovos.sc.gov.br e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
Campos Novos, 20 de Abril de 2022.

DECRETO Nº 9.132 DE 24/03/2022 DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA

Publicação Nº 3839968

DECRETO Nº 9.132 DE 24/03/2022
DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA
Silvio Alexandre Zancanaro, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, e considerando a Portaria nº 408/2022,
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado vago o cargo de MOTORISTA, integrante do anexo I, grupo I, da Lei nº 10/2011, que dispõe sobre o plano de
carreiras, cargos e salários dos servidores do poder executivo do município de Campos Novos e dá outras providências, em decorrência do
falecimento do Servidor VILMAR DE MATOS.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data de 23/02/2022.
Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em 24 de março de 2022.
SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 9.133/2022 DE 24/03/2022 DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA

Publicação Nº 3839975

DECRETO Nº 9.133/2022 DE 24/03/2022
DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA
Silvio Alexandre Zancanaro, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, e considerando a Portaria nº 407/2022.
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado vago o cargo de PROFESSOR REGENTE, integrante do quadro III da Lei nº 09/2018, que dispõe sobre o plano de
carreira e remuneração dos profissionais da educação do Município de Campos Novos e dá outras providências, em decorrência do pedido
de demissão sem justa causa do servidor LEONICE LIMA LOVATO.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 22/02/2022.
Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em 24 de março de 2022.
SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9.134/2021 DE 24/03/2022 DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA

Publicação Nº 3839983

DECRETO Nº 9.134/2021 DE 24/03/2022
DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA
Silvio Alexandre Zancanaro, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, e considerando a Portaria nº 399/2021 de 23/02/2022,
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado vago o cargo de SECRETÁRIO ESCOLAR, integrante do anexo II da Lei nº 09/2018, que dispõe sobre o plano de
carreira e remuneração dos profissionais da educação do município de campos novos e dá outras providências, em decorrência dispensa
sem justa causa do titular SIMONE DA SILVA.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data de 02/02/2022.
Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em 24 de março de 2022.
SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9.135 DE 24/03/2022 DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA

Publicação Nº 3840055

DECRETO Nº 9.135 DE 24/03/2022
DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA
Silvio Alexandre Zancanaro, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, e considerando a Portaria nº 395/2022,
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado vago o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, integrante do anexo I, grupo I, da Lei nº 10/2011, que dispõe
sobre o plano de carreiras, cargos e salários dos servidores do poder executivo do município de Campos Novos e dá outras providências,
em decorrência de APOSENTADORIA POR IDADE declarada em favor de ELVIRA TORMEN CARDOSO.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/02/2022.
Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em 24 de março de 2022.
SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 9.136/2022 DE 24/03/2022 DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA

Publicação Nº 3840064

DECRETO Nº 9.136/2022 DE 24/03/2022
DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA
Silvio Alexandre Zancanaro, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, e considerando a Portaria nº 396/2022.
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado vago o cargo de PROFESSOR ADJUNTO, integrante do anexo I da Lei nº 09/2018, que dispõe sobre o plano de
carreira e remuneração dos profissionais da educação do Município de Campos Novos e dá outras providências, em decorrência do pedido
de demissão sem justa causa do servidor LUCIANA APARECIDA GONÇALVES DE MORAIS NORA.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/02/2022.
Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em 24 de março de 2022.
SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9.137/2022 DE 24/03/2022 DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA

Publicação Nº 3840071

DECRETO Nº 9.137/2022 DE 24/03/2022
DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA
Silvio Alexandre Zancanaro, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, e considerando a Portaria nº 397/2022.
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado vago o cargo de PROFESSOR REGENTE, integrante do anexo I da Lei nº 09/2018, que dispõe sobre o plano de
carreira e remuneração dos profissionais da educação do Município de Campos Novos e dá outras providências, em decorrência do pedido
de demissão sem justa causa do servidor THAIANE CRISTINA BONATTO.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/02/2022.
Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em 24 de março de 2022.
SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9.138 DE 24/03/2022 DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA

Publicação Nº 3840086

DECRETO Nº 9.138 DE 24/03/2022
DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA
Silvio Alexandre Zancanaro, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, e considerando a Portaria nº 394/2022,
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado vago o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, integrante do anexo I, grupo I, da Lei nº 10/2011, que dispõe
sobre o plano de carreiras, cargos e salários dos servidores do poder executivo do município de Campos Novos e dá outras providências,
em decorrência de APOSENTADORIA POR IDADE declarada em favor de MARIA DORILDE FLORES.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/02/2022.
Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em 24 de março de 2022.
SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 9.139/2022 DE 24/03/2022 DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA

Publicação Nº 3840098

DECRETO Nº 9.139/2022 DE 24/03/2022
DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA
Silvio Alexandre Zancanaro, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, e considerando a Portaria nº 388/2022.
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado vago o cargo de PROFESSOR REGENTE, integrante do anexo I da Lei nº 09/2018, que dispõe sobre o plano de
carreira e remuneração dos profissionais da educação do Município de Campos Novos e dá outras providências, em decorrência do pedido
de demissão sem justa causa do servidor KEITTY CRISTINA RODRIGUES KOZERSKI.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/02/2022.
Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em 24 de março de 2022.
SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9.140/2022 DE 24/03/2022 DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA

Publicação Nº 3840109

DECRETO Nº 9.140/2022 DE 24/03/2022
DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA
Silvio Alexandre Zancanaro, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, e considerando a Portaria nº 390/2022.
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado vago o cargo de ORIENTADOR EDUCACIONAL, integrante do anexo I da Lei nº 09/2018, que dispõe sobre o plano
de carreira e remuneração dos profissionais da educação do Município de Campos Novos e dá outras providências, em decorrência do pedido
de demissão sem justa causa do servidor JAQUELINE RODRIGUES DE SOUZA.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/02/2022.
Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em 24 de março de 2022.
SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9.146 DE 04/04/2022 DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA

Publicação Nº 3840114

DECRETO Nº 9.146 DE 04/04/2022
DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA
Gilmar Marco Pereira, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas
pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, e considerando a Portaria nº 889/2022,
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado vago o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, integrante do anexo I, grupo I, da Lei nº 10/2011, que dispõe
sobre o plano de carreiras, cargos e salários dos servidores do poder executivo do município de Campos Novos e dá outras providências,
em decorrência de APOSENTADORIA ESPECIAL declarada em favor de DIOMAR CANUTO.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 17/03/2022.
Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em 04 de abril de 2022.
GILMAR MARCO PEREIRA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3840123

DECRETO Nº 9.147 DE 04/04/2022
DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA
GILMAR MARCO PEREIRA, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art.100, inciso VIII da Lei Orgânica e considerando a Portaria nº 58 de 22/03/2022 da Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio,
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado vago o cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, integrante do anexo II, grupo II, da Lei nº 10/2011, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e salários dos servidores do poder executivo do município de Campos Novos e dá outras providências, em
decorrência de Aposentadoria Por Tempo De Contribuição declarada em favor de VITORIA DE FATIMA SANTOS.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 22/03/2022
Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em 04 de abril de 2022.
GILMAR MARCO PEREIRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9.148 DE 04/04/2022 DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA

Publicação Nº 3840130

DECRETO Nº 9.148 DE 04/04/2022
DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA
GILMAR MARCO PEREIRA, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art.100, inciso VIII da Lei Orgânica e considerando a Portaria nº 57 de 21/03/2022 da Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio,
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado vago o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, integrante do anexo II, grupo I, da Lei nº 10/2011, que dispõe
sobre o plano de carreiras, cargos e salários dos servidores do poder executivo do município de Campos Novos e dá outras providências,
em decorrência de Aposentadoria Por Tempo De Contribuição declarada em favor de BERNADETE MAI.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 21/03/2022
Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em 04 de abril de 2022.
GILMAR MARCO PEREIRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9.149 DE 04/04/2022 DECRETO DE VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA

Publicação Nº 3840135

DECRETO Nº 9.149 DE 04/04/2022
DECRETO DE VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA
GILMAR MARCO PEREIRA, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art.100, inciso VIII da Lei Orgânica e considerando a Portaria nº 54 de 16/03/2022 da Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio,
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado vago o cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, integrante do Anexo II, do quadro permanente de cargos da Lei Complementar nº 10/2011 que instituiu o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município, em decorrência de Aposentadoria Por Tempo
De Contribuição da servidora MARILI DO CARMO DE MORAIS.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 16/03/2022.
Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em 04 de abril de 2022.
GILMAR MARCO PEREIRA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3840139

DECRETO Nº 9.153 DE 06/04/2022
DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA
Gilmar Marco Pereira, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas
pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, e considerando a Portaria nº 885/2022,
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado vago o cargo de TÉCNICO EM APOIO ADMINISTRATIVO, integrante do anexo III, da Lei nº 10/2011, que dispõe
sobre o plano de carreiras, cargos e salários dos servidores do poder executivo do município de Campos Novos e dá outras providências,
em decorrência de pedido de demissão da Servidora CLAUDIA MARIA SCHALY.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 02/03/2022.
Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em 06 de abril de 2022.
GILMAR MARCO PEREIRA
Prefeito Municipal
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Canelinha
Prefeitura
004/2022

Publicação Nº 3840427

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 004 DE 19 DE ABRIL DE 2022
Dispõe sobre o Regimento da 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental de Canelinha/SC.
O Conselho Estadual de Saúde (CES), no uso de suas competências e atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CES e garantidas
pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de
janeiro de 2012; pela Lei nº 9.120, de 18 de junho de 1993 e pela Lei nº 16.535, de 23 de dezembro de 2014, em consonância com a Resolução nº 660, de 05 de agosto de 2021, do Conselho Nacional de Saúde e considerando a Resolução 453/2012/CNS;
RESOLVE
Aprovar ad referendum o REGIMENTO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE CANELINHA/SC, que terá
por tema “A Política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção
psicossocial no SUS”, nos termos do anexo desta Resolução.
JORGE DOS PASSOS CORRÊA COBRA
Presidente do Conselho Estadual de Saúde
ANEXO I
REGIMENTO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE CANELINHA/SC
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DA FINALIDADE
Art. 1º A I Conferência Municipal de Saúde Mental (I CMSM), corresponde à Etapa Municipal da V Conferência Estadual de Saúde Mental (V
CESM) de Santa Catarina e V Conferência Nacional de Saúde Mental (V CNSM), convocada pela Resolução CES/SC nº 009 de 06 de outubro
de 2021 e Resolução CNS nº 652, de 14 de dezembro de 2020, tem como objetivo propor diretrizes para a Formulação da Política Nacional
de Saúde Mental e o fortalecimento dos programas e ações de Saúde Mental para todo o território Nacional, tendo como Eixo Principal
“Fortalecer e Garantir Políticas Públicas: o SUS, o cuidado de Saúde Mental em Liberdade e o respeito aos Direitos Humanos”, que será
subdividido em 04 (quatro) eixos e seus subeixos, (descritos no Capitulo III, deste Regimento):
I - Cuidado em Liberdade como Garantia de Direito à Cidadania;
II - Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental;
III - Política de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade;
IV - Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia.
CAPÍTULO II SEÇÃO I
DA REALIZAÇÃO
Art. 2º A I CMSM terá abrangência municipal, será realizada em 27 de abril de 2022, das 13:00 às 19:00 no Centro de Eventos:
I - Será realizada de maneira presencial, a depender do cenário da pandemia da Covid 19 e poderá ser realizada de maneira remota ou
híbrida;
II - O cronograma geral da I CMSM será aprovado por meio de Resolução do Conselho Municipal de Saúde.
Parágrafo único. A Programação da I CMSM será proposta pela Comissão Organizadora, aprovada pelo Pleno do Conselho Municipal de
Saúde e anexada ao Regulamento.
Art. 3º A Conferência Municipal de Saúde Mental terá por objetivo analisar as prioridades constantes no Documento Orientador do Conselho
Estadual de Saúde de Santa Catarina e elaborar propostas para o fortalecimento dos programas e ações de saúde mental.
§1º Na I CMSM caberá ao respectivo Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde a sua realização e coordenação.
§2º Na I CMSM serão eleitos/as, de forma paritária, os/as delegados/as que participarão da Conferência Macrorregional, conforme a Resolução do CNS nº 453/2012 e o Plano Diretor Regionalizado de Santa Catarina (PDR).
§3º Nas propostas da I CMSM deverão ser estabelecidas a abrangência, municipal, estadual ou nacional, limitando-se em até 05 propostas,
de abrangência estadual e nacional, contemplando os 04 (quatro) eixos e tema central, a serem enviadas à etapa Macrorregional de Saúde
da Grande Florianópolis.
§4º O número de delegados/as municipais eleitos/as na I CMSM, para a Etapa Macrorregional, deverá seguir a estratificação de 04 delegados/as, por ser um município com até 50 mil habitantes.
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CAPÍTULO III DO TEMÁRIO
Art. 4 O tema central da Conferência, que orientará as discussões nas distintas etapas da sua realização, será: “A Política de Saúde Mental
como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS”, a ser desenvolvido em eixos e em subeixos.
§1º O Eixo Principal da I CMSM será “Fortalecer e Garantir Políticas Públicas: o SUS, o cuidado de Saúde Mental em Liberdade e o respeito
aos Direitos Humanos”, que será subdividido em 04 (quatro) eixos e seus subeixos, conforme abaixo:
I - Cuidado em liberdade como garantia de Direito à cidadania:
a) Desinstitucionalização: Residências terapêuticas, fechamento de hospitais psiquiátricos e ampliação do Programa de Volta para Casa;
b) Redução de danos e atenção às pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas;
c) Saúde mental na infância, adolescência e juventude: atenção integral e o direito à convivência familiar e comunitária;
d) Saúde mental no sistema prisional na luta contra a criminalização dos/as sujeitos(as) e encarceramento das periferias;
e) Diversas formas de violência, opressão e cuidado em Saúde Mental;
f) Prevenção e pósvenção do suicídio e integralidade no cuidado.
II - Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental:
a) Garantia de financiamento público para a manutenção e ampliação da política pública de saúde mental;
b) Formação acadêmica, profissional e desenvolvimento curricular, compatíveis à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS);
c) Controle social e participação social na formulação e na avaliação da Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas;
d) Educação permanente para os/as trabalhadores/as de saúde mental;
e) Acesso à informação e uso de tecnologias de comunicação na democratização da política de saúde mental;
f) Financiamento e responsabilidades nas três esferas de gestão (federal, estadual/distrital e municipal) na implementação da política de
saúde mental;
g) Acompanhamento da gestão, planejamento e monitoramento das ações de saúde mental;
III - Política de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade:
a) Intersetorialidade e integralidade do cuidado individual e coletivo da Política de Saúde Mental;
b) Equidade, diversidade e interseccionalidade na política de saúde mental;
c) Garantia do acesso universal em saúde mental, atenção primária e promoção da saúde, e práticas clínicas no território;
d) Reforma psiquiátrica, reforma sanitária e o SUS;
IV- Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia:
a) Agravamento das crises econômica, política, social e sanitária e os impactos na saúde mental das populações, principalmente as vulnerabilizadas;
b) Inovações do cuidado psicossocial no período da pandemia e possibilidade de continuar seu uso, incluindo-se, entre outras, as ferramentas à distância;
c) Saúde do/a trabalhador/a de saúde e adoecimento decorrente da precarização das condições de trabalho durante e após a emergência
sanitária;
§2º Os eixos e subeixos poderão sofrer ajustes, respeitando o debate acumulado pelo Conselho Nacional de Saúde.
CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO
Art. 5 A I CMSM será presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde, com Coordenação Geral e Coordenação Geral-Adjunta
indicadas pelo CMS.
Art. 6 O funcionamento da I CMSM se dará por meio da realização de roda de conversa, constituição de Grupos de Trabalho e de uma
Plenária Final.
Art. 7 O (a) Coordenador (a) da CMSM será o responsável pela comunicação à Comissão Organizadora Estadual sobre a data da Conferência,
assim como relatório e propostas levantadas.
Parágrafo único. O Relatório deverá conter, no máximo, 5 (cinco) (estabelecer os critérios de prioridade) propostas prioritárias de abrangência estadual e nacional, sem número mínimo de propostas por subeixos, a serem apresentadas em papel tamanho A4, fonte tipo Arial,
tamanho 12 e espaço duplo.
CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Art. 8 A Comissão Organizadora da I CMSM: I – Coordenador/a Geral
II – Secretário/a Geral III – Relator/a Geral
IV- Coordenador/a de Comunicação, Informação e Acessibilidade
§ 1º O/a Coordenador/a Geral, Secretário/a Geral, Relator/a Geral, Coordenador/a de Comunicação, Informação e Acessibilidade, Coordenador/a de Articulação e Mobilização serão indicados pelos integrantes da Comissão Organizadora V CMSM e homologados pela Secretaria
de Saúde;
§ 3º A Comissão Organizadora poderá indicar pessoas e representantes de entidades com contribuição significativa na área, para integrarem
a estrutura de coordenação como apoiadores.
Art. 9 A Comissão Organizadora, respeitadas as adesões e indicações do Conselho Municipal de Saúde, será designada por meio de portaria
específica do Secretário de Municipal da Saúde.
CAPITULO VI DAS ATRIBUIÇÕES
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Art. 10 A Comissão Organizadora da I CMSM tem as seguintes atribuições:
I - Encaminhar a realização da I CMSM, atendendo às deliberações do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal da Saúde;
II - Acompanhar a disponibilidade e organização da infraestrutura, inclusive, do orçamento; III - Elaborar o regulamento, submetê-lo à
consulta pública, e apresentá-lo ao Plenário do CMS para aprovação;
IV - Apresentar ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal da Saúde a prestação de contas da I CMSM;
V - Encaminhar o Relatório Final da I CMSM ao Conselho Municipalde Saúde e à Secretaria de Municipal da Saúde, incluindo os relatórios
parciais e as propostas recebidas em todas as etapas em sistema apropriado;
VI - Realizar o julgamento dos recursos relativos aos credenciamentos de delegados;
VII - Discutir e deliberar sobre todas as questões julgadas pertinentes acerca da I CMSM e não previstas nos itens anteriores, submetendo-as ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde.
Art. 11 Ao Coordenador/a Geral cabe:
I - Convocar as reuniões da Comissão Organizadora;
II - Coordenar as reuniões e as atividades da Comissão Organizadora;
III - Coordenar a apreciação do Regulamento da I CMSM, introduzindo as solicitações pertinentes;
IV - Submeter à aprovação do Conselho Municipal de Saúde as propostas e os encaminhamentos da Comissão Organizadora;
V - Supervisionar todo o processo de organização da I CMSM. Art. 12 Ao Secretário/a Geral cabe:
I - Propor condições de infraestrutura necessárias à realização I CMSM, referentes ao local, equipamentos e instalações, audiovisuais, reprografia, comunicações, hospedagem, transporte, alimentação e outras;
II - Avaliar, juntamente com a Comissão Organizadora, a prestação de contas de todos os recursos destinados à realização I CMSM;
III - Propor os meios de acessibilidade, com vistas a incluir pessoas com deficiência e outras necessidades especiais, asseguradas condições
para sua efetiva participação, nos termos do Manual de Acessibilidade da CISPD/CNS;
IV - Organizar a pauta das reuniões da Comissão Organizadora;
V- Organizar e manter arquivo dos documentos recebidos e cópias dos documentos encaminhados em função da realização da I CMSM;
VI - Encaminhar os documentos produzidos pela Comissão Organizadora da I CMSM para providências;
VII - Acompanhar a elaboração do regulamento da I CMSM pela Comissão Organizadora, realizando e acompanhando a apresentação virtual
do documento.
Art. 13 Ao Relator/a Geral cabe: I - Coordenar a Relatoria;
II - Acompanhar a elaboração do Regulamento da I CMSM e suas alterações. III - Coordenar o processo de trabalho dos relatores das
plenárias;
V - Consolidar os Relatórios da etapa municipal e macrorregional e prepará-los para distribuição aos/às delegados/as I CMSM;
VI - Coordenar a elaboração dos consolidados dos grupos de trabalho;
VII - Coordenar a elaboração e a organização das moções, aprovadas na Plenária Final, no Relatório Final da I CMSM;
VIII - Coordenar a elaboração do Relatório Final da I CMSM a ser apresentado ao Conselho Estadual de Saúde e à Secretaria de Municipal
da Saúde.
Art. 14 Ao Coordenador/a de Comunicação, Informação e Acessibilidade cabem: I - Definir instrumentos e mecanismos de divulgação da I
CMSM;
II - Promover a divulgação do Regimento Interno da I CMSM; III - Orientar as atividades de Comunicação Social da I CMSM; IV - Promover
a divulgação adequada da I CMSM;
V - Articular, especialmente, com a Assessoria de Comunicação do Gabinete da Prefeitura de Canelinha, a elaboração de um plano geral de
Comunicação Social da Conferência.
CAPÍTULO VII DOS/AS PARTICIPANTES
Art. 16 A I CMSM contará com os(as) seguintes participantes:
a) são os representantes das organizações representativas dos segmentos de gestores, prestadores de serviços de saúde (público e privado)
vinculados ao SUS, trabalhadores da saúde vinculados ao SUS e usuários.
Art. 17 A distribuição e ocupação das vagas de delegados para a Etapa Macrorregional obedecerão a paridade prevista na Resolução nº
453/2012-CNS, seguindo a estratificação de 04 delegados/as.
§ 1°Para estabelecer a paridade deve-se aplicar os seguintes conceitos:
I - Entende-se por segmento dos usuários (50%), o conjunto das entidades e movimentos sociais que representam e congregam os indivíduos que não são trabalhadores da saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde. Não são dirigentes de organizações prestadoras de
serviços de saúde e não ocupam cargos ou funções de confiança em organizações governamentais;
II - Entende-se por segmento dos trabalhadores da saúde (25%), o conjunto das entidades e movimentos sociais que representam e congregam os trabalhadores da saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde. Os quais não são dirigentes de organizações prestadoras de
serviços de saúde e não ocupam cargos ou funções de confiança em organizações governamentais;
III - Entende-se por segmento dos gestores e prestadores de serviços de saúde (25%) o conjunto das instituições gestoras de políticas
públicas vinculadas ao Poder Executivo e entidades que representam e congregam os prestadores de serviços de saúde, públicos e privados
vinculados ao Sistema Único de Saúde.
Parágrafo único. No processo eleitoral para a escolha de delegados/as, deverão ser eleitos/as delegados/as suplentes, no total de 30%
(trinta por cento) das vagas de cada segmento;
Art. 18 A comunicação dos/as delegados/as suplentes eleitos/as, em substituição aos/às delegados(as) titulares eleitos/as, poderá ser realizada até 15 (quinze) dias antes da data de realização da Etapa Macrorregional.
Art. 19 Os/as participantes com deficiência e/ou patologias e que tenham necessidades especiais deverão fazer o registro na ficha de inscrição da I CMSM, para que sejam providenciadas as condições necessárias à sua participação.
CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS FINANCEIROS
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Art. 20. As despesas com a realização da I CMSM, Etapa Macrorregional e Estadual serão custeadas da seguinte forma:
§1° A Secretaria Municipal de Saúde arcará com as despesas da Conferência Municipal;
§2° A Secretaria Municipal de Saúde com as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação dos respectivos Delegados/as para a
Conferência Macrorregional de Saúde;
§3° O deslocamento de todos/as os/as delegados/as do município ao local da V Conferência Estadual de Saúde Mental, será de responsabilidade do município;
§4° As despesas com hospedagens dos/as delegados/as dos segmentos Profissionais de Saúde, Prestadores de Serviços e Governo, além
dos/as convidados/as, serão de responsabilidade dos municípios ou entidades representadas, exceto dos Usuários que serão responsabilidade do estado.
CAPÍTULO IX
DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS
Art. 21 São instâncias de decisão I CMSM: I - Os grupos de trabalho; e
II - Plenária Final.
§1º Os grupos de trabalho serão compostos por todos os segmentos de convidados (usuários, trabalhadores de saúde, gestores e prestadores de serviço).
§2º A Plenária Final tem por objetivo debater, aprovar ou rejeitar propostas provenientes do relatório consolidado dos grupos de trabalho,
bem como as moções de âmbito estadual e nacional.
Art. 22 O Relatório Final de cada Conferência conterá as propostas aprovadas nos Grupos de Trabalho e as propostas e Moções aprovadas
na Plenária Final, devendo conter diretrizes estaduais e nacionais para o fortalecimento dos programas e ações em saúde mental. Parágrafo
único. O Relatório, aprovado na Plenária Final da I CMSM será encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde e Comissão de Organização
Estadual , devendo ser amplamente divulgado.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 23 O Regimento da Conferências Municipal tem como referência o Regimento da Etapa Estadual.

051/2022

Publicação Nº 3840424

PORTARIA Nº 051 DE 06 DE ABRIL DE 2022.
Diogo Francisco Alves Maciel,Prefeito de Canelinha, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições que lhe confere o inciso XXVIII,
do artigo 70, e alínea “c” do inciso II, do artigo 86, ambos da Lei Orgânica do Município de Canelinha e demais disposições legais;
E a Secretária Municipal da Saúde de Canelinha Vanilda Rebelo, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 1o do art. 1o
da Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990;
RESOLVE:
Art. 1º - Convocar a I Conferência Municipal de Saúde Mental de Canelinha/ Etapa Municipal da V Conferência Estadual de Saúde Mental e da
V Conferência Nacional de Saúde Mental a se realizar no dia 27 de abril de 2022, em Canelinha/SC, tendo como tema central: “A Política de
Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS”.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cumpre-se, registre-se e publique-se.
DIOGO FRANCISCO ALVES MACIEL
Prefeito do Município
VANILDA REBELO
Secretária de Saúde

3972/2022

Publicação Nº 3840079

LEI Nº. 3.972, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
ALTERA ANEXO DE METAS DO PLANO PLURIANUAL – PPA DE 2022/2025 E ANEXO DE PRIORIDADES E METAS DA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO PARA 2022.
DIOGO FRANCISCO ALVES MACIEL, Prefeito do Município de Canelinha, Estado de Santa Catarina, fazendo uso das atribuições que me são
conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O Anexo de Metas do PPA para 2022/2025, aprovado pela Lei Municipal nº 3.863/2021, referente ao Programa 0048 – Pequeno Agricultor Assistido, fica acrescido da Ação nº. 1.125 – Construção Física de Armazém e Mercado do Agricultor, no montante de R$ 284.000,00
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(duzentos e oitenta e quatro mil reais).
Art. 2º. O anexo de Prioridades e Metas da LDO para 2022 aprovado pela Lei Municipal nº 3.867/2021, referente ao Programa 0048 – Pequeno Agricultor Assistido, fica acrescido da Ação nº. 1.125 – Construção Física de Armazém e Mercado do Agricultor, no montante de R$
284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais).
Art. 3º. A nova Ação incluída no PPA para 2022/2025 e na LDO para 2022, correrá por conta de repasse da União com contrapartida municipal.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário.
Canelinha/SC, 19 de abril de 2022.
DIOGO FRANCISCO ALVES MACIEL
Prefeito de Município

3973/2022

Publicação Nº 3840094

LEI Nº. 3.973, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL especial EM FAVOR DO ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, QUE ESPECIFICA.
DIOGO FRANCISCO ALVES MACIEL, Prefeito do Município de Canelinha, Estado de Santa Catarina, fazendo uso das atribuições que me são
conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo do Município, autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 284.000,00 (duzentos
e oitenta e quatro mil reais) para suplementar as ações, pertencentes ao órgão governamental abaixo especificado:
07 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
01 – Agricultura
Ação: (1.125) Construção Física de Armazém e Mercado
Funcional programática: 20.606.0048
Modalidade de Aplicação: (...) 4.4.90 (Investimento) R$ 45.144,00
Fonte de Recurso: 01.0000 (Ordinário)
Modalidade de Aplicação: (...) 4.4.90 (Investimento) R$ 238.856,00
Fonte de Recurso: 01.0034 (Transf. Conv. União)
Art. 2º O crédito autorizado nesta Lei correrá por conta de repasse no valor de R$ 238.856,00 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e
cinquenta e seis reais) e da anulação parcial das ações, pertencentes ao órgão governamental, abaixo especificado:
07 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
01 – Agricultura
Ação: (2.041) Assistência ao Produtor Rural
Funcional programática: 20.606.0048
Modalidade de Aplicação: (092) 3.3.90 (Custeio) R$ 12.044,00
Modalidade de Aplicação: (093) 4.4.90 (Investimento) R$ 10.000,00
Fonte de Recurso: 01.0000 (Ordinário)
Ação: (1.077) Aquisição de Equipamentos Agrícolas
Funcional programática: 20.606.0048
Modalidade de Aplicação: (124) 4.4.90 (Investimento) R$ 23.100,00
Fonte de Recurso: 01.0000 (Ordinário)
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Canelinha/SC, 19 de abril de 2022.
DIOGO FRANCISCO ALVES MACIEL
Prefeito do Município
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Canoinhas
Prefeitura
PUBLICAÇÃO DE ERRATA DE PREGÃO Nº FMDR 04/2022 (ELETRÔNICO

Publicação Nº 3839670

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
EDITAL DE PREGÃO N.º FMDR 04/2022 (ELETRÔNICO)
ERRATA
O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, através do Fundo de Desenvolvimento Rural, com sede à Rua Felipe Schmidt,
10, Centro, Canoinhas-SC, torna público que referente ao objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO NOVO, ANO E MODELO NO
MÍNIMO 2022, COR BRANCA, CABINE DUPLA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 85 CV, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE CANOINHAS, onde se lê: 01 (UM) VEICULO, leia-se: 02 (DOIS) VEICULOS.
Willian Godoy Ferreira de Souza
Prefeito interino

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Modalidade: Pregão

12 61204 - VENTILADOR DE COLUNA, 40 CM
Marca: VENTISOL
13 49040 - REFRIGERADOR 240L, 01 PORTA
Marca: CONSUL

2 68496 - BALCÃO COM MEDIDA
Marca: M MÓBILE
3 68497 - BALCÃO COM MEDIDA
Marca: M MÓBILE
4 68498 - BALCÃO COM MEDIDA
Marca: M MÓBILE
5 68499 - BALCÃO COM MEDIDA
Marca: M MÓBILE
9 9392 - CADEIRA PRESIDENTE
Marca: METALCAD

Willian Godoy Ferreira de Souza
Prefeito interino

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

540,00000

2.370,00000

2.300,00000

2.400,00000

2.500,00000

Valor total (R$):

1.809,00000

158,00000

Valor total (R$):

622,99000

339,99000

Valor unitário (R$)
1.999,99000

Total Geral Adjudicado (R$):

Total Adjudicado (R$):

8,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

CPF/CNPJ: 26.716.048/0001-94

1,00000

10,00000

CPF/CNPJ: 08.533.577/0001-70

5,00000

5,00000

Quantidade
1,00000

6.814,89

24.093,89

24.093,89

4.320,00

2.370,00

2.300,00

2.400,00

2.500,00

13.890,00

1.809,00

1.580,00

3.389,00

3.114,95

1.699,95

Valor total (R$)
1.999,99

PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº FMS 16/2022 (ELETRÔNICO

Antonio Augusto Martins Weinfurter

TOTAL DE 1,200 X 60,0 X 90,0

TOTAL DE 1,200 X 55,0 X 90,0

TOTAL DE 1,500 X 60,0 X 87,0

TOTAL DE 1,800 X 55,0 X 90,0

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

Un. Medida
UNIDADE

Controla quantidade: Sim

Valor total (R$):

Registro de preço: Não

CPF/CNPJ: 12.674.048/0001-64

Julgamento: Por item
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Procurador

Total de licitações adjudicadas: 1

18/04/2022

18/04/2022

18/04/2022

18/04/2022

18/04/2022

Fornecedor: 7457 - MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME

18/04/2022

18/04/2022

Fornecedor: 13074 - JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

18/04/2022

18/04/2022

Item Material/Serviço/Denominação
1 68495 - BALCÃO COM MEDIDA TOTAL DE 2,500 X 55,0 X 90,0
Marca: DR MOVIEIS
10 5455 - BEBEDOURO ELÉTRICO
BEBEDOURO ELETRICO
Marca: AGRATTO
11 66815 - ARMARIO ALTO, EM MDP
Marca: MARTINUCCI

Fornecedor: 2399 - COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP

Data
18/04/2022

Chave de Autenticação Digital
1867-7413-309

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Usuário: Maurício Afonso

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.

Licitação: PE16/2022

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 saude@pmc.sc.gov.br
https://www.pmc.sc.gov.br

Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas
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Capinzal
Prefeitura
ATA Nº 001/2022

Publicação Nº 3839336

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
ATA Nº 001/2022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022
SELEÇÃO DE PROJETO CULTURAL
Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2022, às 14h:00min na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, reuniram-se os membros
da Comissão de Seleção e Julgamento do Termo de Colaboração Designada pelo Decreto 024/2022, de 07 de março de 2022, para abertura
da Documentação referente ao Chamamento Público nº 001/2022, da Diretoria de Cultura, para celebração de Termo de colaboração com
Organizações da Sociedade Civil – OSC, dotadas de personalidade jurídica de Direito Privado Sem Fins Lucrativos. Somente o “Instituto
Crescer”, CNPJ nº 40.548.864/0001-67 protocolou envelopes para esta Chamada Pública, de acordo com o que determina o disposto no
item 5 do edital e seus respectivos sub itens. Nenhuma Entidade/Associação se fez representar a esta Chamada Pública. Após a análise do
protocolo, a Comissão passou para a abertura do envelope da Documentação e Proposta da Entidade presente. Os documentos do “Instituto
Crescer” participante deste certame estão de acordo com o que preceitua o item 9 do referido Edital. Ato seguinte passa para a fase da
seleção e julgamento e análise técnica das propostas com caráter classificatório de acordo com o item 6 do Edital. Sendo que o Instituto
Crescer atingiu a pontuação de 40 pontos, desta forma fica a proposta do “Instituto Crescer” classificada de acordo com os critérios de
classificação e critérios de desempate, conforme os itens 7 e 8 do referido Edital, com valor de sua proposta de R$ 107.200,00 (cento e
sete mil e duzentos reais); A Proposta e Plano de Trabalhos apresentados pelo “Instituto Crescer” fica vinculado a realização do Termo de
Colaboração, conforme recursos orçamentários disponíveis para o ano de 2022. Diante do resultado da classificação abre-se prazo para
recurso de 03 (três) dias úteis para manifestação por escrito do dirigente legal do “Instituto Crescer”. Deixada a palavra livre, ninguém fez o
uso da mesma e assim sendo, a Comissão de Seleção e Julgamento do Termo de Colaboração Designada pelo Decreto 024/2022, de 07 de
março de 2022, não havendo a interposição de recursos sugere ao Prefeito Municipal, e este querendo a homologação do resultado deste
Chamamento Público nº 001/2022. Nada mais havendo a tratar fica encerrada a presente sessão com a assinatura e aprovação desta ATA
pela Comissão de Avaliação do Termo de Colaboração.
Capinzal/SC, em 18 de abril de 2022. As 17h00min.
Delci Macagnan
Presidente da Comissão
Juliano do Prado
Membro
Rafaela Daros Mergener
Membro

TERMO DE CONVOCAÇÃO AO EDITAL 057/2017 - DAIANA MARILUCIA DE LIMA

Publicação Nº 3839568

TERMO DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 057/2017
Nome: DAIANA MARILUCIA DE LIMA
Cargo: ESCRITURÁRIO
MUNICÍPIO DE CAPINZAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Carmelo Zocolli, 155, inscrito no CNPJ sob nº
82.939.406/0001-07, representado neste ato, pela Diretora de Recursos Humanos da Secretaria da Administração e Finanças, Srª. Ticiane
Paula Hachmann de Lacerda da Gama, vem, perante Vossa Senhoria, CONVOCÁ-LO(A) para assumir a vaga na qual encontra-se classificado(a).
O candidato deverá cumprir os requisitos básicos para nomeação, conforme o disposto no Edital do Concurso Público nº 045/2019, devendo
apresentar na Diretoria de Recursos Humanos num prazo de até 30 (trinta) dias, a partir do recebimento deste, cópia dos seguintes documentos:
a) Quitação com as obrigações eleitorais e militares, este último em caso de candidato do sexo masculino, com a devida apresentação da
cópia do Título de Eleitor, do comprovante de votação da última eleição; e do comprovante de quitação com o serviço militar;
b) Habilitação para o cargo conforme exigido nos termos da tabela de cargos do inciso 1;
c) RG;
d) CPF;
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e) Certidão de Casamento ou Nascimento;
f) Certidão de Nascimento de Filhos;
g) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com número do PIS/PASEP;
h) Comprovante de residência;
i) Uma (01) foto 3x4 colorida recente;
j) Certidão de antecedentes criminais emitida pelo TJSC;
k) CPF de dependentes.
O candidato deverá também retirar as seguintes declarações na Diretoria de Recursos Humanos:
1. Declaração para abertura de conta para recebimento de salário;
2. Declaração de Bens atualizada com firma reconhecida em cartório ou declaração de IRRF;
3. Declaração de cargo acumulado ou não com firma reconhecida em cartório;
4. Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública penalidades
5. Agendamento de exame admissional a ser realizado por órgão credenciado pela Secretaria da Administração e Finanças do Município de
Capinzal
6. Carteira de vacinação para comprovação da situação vacinal contra o COVID 19
O não-cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta convocação em prazo hábil impede a nomeação do candidato, passando o mesmo a
ocupar o último lugar na lista dos classificados.
Ticiane Paula H. de L. da Gama
Diretoria de Recursos Humanos

SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de capinzal
PORTARIA N º 34/2022/SIMAE-CAO

Publicação Nº 3840199

PORTARIA Nº 034/2022/SIMAE-CAO, de 19 de abril de 2022.
Concede férias a servidor que especifica.
O DIRETOR DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, de Capinzal e Ouro/SC, no uso de suas atribuições de Lei,
RESOLVE:
Conceder férias ao servidor Cleber Emerson Belotto, ocupante do cargo de Agente Administrativo I, matrícula 044, referente o período
aquisitivo de 14 de abril de 2021 a 13 de abril de 2022, com fruição em dois períodos: de 09 a 18 de maio de 2022 (dez dias) e de 03 a 12
de outubro de 2022 (dez dias) e conversão de 1/3 (um terço) em espécie.
Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
Registre-se e Publique-se.
SIDNEI PENZO
Diretor Geral

PORTARIA N º 35/2022/SIMAE-CAO

Publicação Nº 3840217

PORTARIA N º 035/2022/SIMAE-CAO, de 19 de abril de 2022.
Concede férias ao Servidor que especifica.
O DIRETOR DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, de Capinzal e Ouro/SC, no uso de suas atribuições de Lei,
RESOLVE:
Conceder férias ao servidor José Ricardo Batistelli, ocupante do cargo de Agente Administrativo I, matrícula 065, referente, período aquisitivo de 08 de novembro de 2020 a 07 de novembro 2021, com fruição em dois períodos: de 06 a 15 de junho de 2022 (dez dias) e de 01 a
20 de setembro de 2022 (vinte dias).
Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
Registre-se e Publique-se.
SIDNEI PENZO
Diretor
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Capivari de Baixo
Prefeitura
EXTRATO DO PROCESSO 49/2022 EMULSÃO

Publicação Nº 3839702

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO/SC
AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL 31/2022/PMCB
Prefeito Municipal de Capivari de Baixo/SC, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que as 09hs00min do dia
05/05/2022 na sala de Licitações do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo/SC, Rua Ernani Cotrin, 187, Centro,
estará reunida para executar o PR n° 31/2022/PMCB, tipo Menor preço Item, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (48) 3621-4400 no
período das 07hs às 13hs.
Capivari de Baixo/SC, 19 de abril de 2022.
Vicente Corrêa Costa
Prefeito Municipal
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Catanduvas
Prefeitura
ADENDO PE Nº 0008/2022

Publicação Nº 3841756

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0047/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022 - Retificado
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de rack para armazenamento e carregamento de tablets nas escolas municipais,
visando à necessidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Catanduvas - SC.
ADENDO Nº 001 AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022
O Município de Catanduvas - SC, pessoa jurídica de direito público interno, situado à Rua Felipe Schmidt, nº 1.435, Bairro Centro, neste
município de Catanduvas - SC, CEP 89670-000, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Senhora Elenir
Fátima Chinato, portadora da Cédula de Identidade nº 2.145.793 SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob nº 800.238.869-00, TORNA PÚBLICO,
alteração da quantidade solicitada no Anexo I do edital, passando a vigora a quantidade a seguir:
5 – Estimativa de Contratação:
ITEM

1

QTD.

20

UND

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

V.UNITARIO

TOTAL

UND

Rack para armazenamento e carregamento para 30 tablets forrado, com porta de carga
USB conveniente para carregar alta eficiência. Slots de aproximadamente 25 mm de
largura. Total de 03 níveis de armazenagem. Fechadura com duas chaves. Dispositivo
para proteção do usuário contra choques elétricos, curto-circuitos, e sobrecargas. Rodízios giratórios. Pintura eletrostática epóxi pó com tratamento antiferruginoso. Medidas
aproximadas 1030 x 550 x 450 (AxLxP).

3.100,00

62.000,00

TOTAL

R$62.000,00

Face ao acima exposto, e em observância ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93, fica ALTERADO, o prazo de recebimento (protocolização) dos Envelopes nº 01 – Proposta Comercial e dos Envelopes nº 02 - Documentação dos interessados, para as 08h30min do dia
05 de maio de 2022, cuja sessão pública de abertura e julgamento terá início a partir das 08h46min do dia 05 de maio de 2022, ficando
mantidas as demais cláusulas e do presente edital.
Catanduvas - SC, 20 de abril de 2022.
Elenir Fátima Chinato
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto

ATA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO – DECRETO Nº 2.742/2021

Publicação Nº 3839833

ATA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO – DECRETO Nº 2.742/2021
Aos 22 dias do mês de setembro de dois mil e vinte um, às 11:00 horas, estiveram nas Ruas João Anísio Borges Guerreiro, no trecho entre
a Rua Ipê e a Rodovia BR-282, Rua Venceslau Brás, no trecho entre a Rua Hercílio Luz e a Rua Senador Feijó e o fim da rua, os senhores
Ivan Claudio Sacchet, Ademar João Nichetti e a senhorita Ananda Camargo Pereira. Os mesmos fazem parte da Comissão de Avaliação de
imóveis nomeados pelo Decreto Municipal nº 2.742/2021 de 10 de setembro de 2021. Na oportunidade os membros acima citados realizaram a segunda avaliação da área já referenciada, a qual foi beneficiada com as obras de pavimentação em paralelepípedos e que será
custeada pelo sistema de contribuição de melhoria. Segundo a comissão, após a completa execução do projeto e levando em consideração
a localização da área, dentro do Perímetro Urbano de Catanduvas e a situação atual do mercado imobiliário, pode-se concluir que:
(a) os terrenos da quadra entre a Rua João Anísio Borges Guerreiro, no trecho entre a Rua Ipê e a Rodovia BR-282, agora têm valor de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) por metro quadrado;
(b) os terrenos da quadra entre a Rua Venceslau Brás, no trecho entre a Rua Hercílio Luz e a Rua Senador Feijó, agora têm valor de R$ de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por metro quadrado e;
Atendendo ao que prescreve o Decreto Municipal nº 2.742/2021 de 10 de setembro de 2021 e nada mais havendo a tratar, a presente ata
foi lavrada por mim, Ananda Camargo Pereira e assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados.
Ivan Claudio Sacchet
Ademar João Nichetti
Ananda Camargo Pereira
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Publicação Nº 3841275

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
Concurso Público nº 001/2022
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Catanduvas - SC, no uso de suas atribuições legais, e nos termos, da Legislação
vigente TORNA PÚBLICO que estarão abertas as inscrições, no período de 20/04/2022 a 19/05/2022, do CONCURSO PÚBLICO, PARA OS
CARGOS DE: Agente de Construção e Manutenção, Controlador Interno, Enfermeiro, Médico Ginecologista, Operador de Máquinas (Motoniveladora, Retroescavadeira, Trator Agrícola, Rolo Compactador), Psicólogo, Mecânico de Máquinas e Veículos, Assistente Técnico Administrativo e Técnico Agrícola, PARA ADMISSÃO EM CARÁTER EFETIVO para atender as necessidades de Contratação do Município, sob o regime
estatutário, filiado ao Regime Geral de Previdência Social, o qual se regerá pelas Instruções Especiais contidas no Edital, que poderá ser
obtido no Mural Público da Prefeitura e nos sítios www.catanduvas.sc.gov.br e www.aprendersc.srv.br .
Catanduvas – SC, 20 de abril de 2022.
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

DECRETO N? 2.785/2022

Publicação Nº 3841716

DECRETO N° 2.785/2022, DE 14 DE ABRIL DE 2022.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, O IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Catanduvas-SC, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso VIII do art.
103 da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o disposto nos artigos 2º, 6º e 36 do Decreto-lei federal nº 3.365, de 21 de junho
de 1941, com suas alterações posteriores;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 2.708/2020, de 24 de março de 2020, autorizou o Município a adquirir por compra e venda o terreno rural com área de 314.509,00 m², onde se situa o CTG, pertencente a Fuganti Turismo e Empreendimentos Imobiliários Ltda, na época
inscrito no 2º Ofício de Registro de Imóveis de Joaçaba sob a matrícula nº 7.974;
CONSIDERANDO que a referida área foi retificada para 309.256.00 m² e a sua matrícula transferida para o Registro de Imóveis de Catanduvas sob o nº 7.953;
CONSIDERANDO que apesar do Município ter firmado contrato de promessa de compra e venda do referido imóvel, até o momento a escritura pública de compra e venda não foi assinada pela Fuganti Turismo e Empreendimentos Imobiliários Ltda;
CONSIDERANDO que a aquisição do citado terreno tem o objetivo de regularizar a situação das edificações do Centro de Tradições Gaúchas,
edificadas pelo Município anteriormente e permitir a sua reforma; criar parque ecológico; realizar compensação ambiental para o alargamento da Estada Municipal Fazendinha, conforme Decreto nº 2.437/2018 e; edificar parque de eventos do Município;
CONSIDERANDO a existência de situação fática que configura causa jurídica hábil a acarretar a expropriação do bem, como a elencada
nas letras "d", “m” e “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, bem como a existência da necessidade, adequação e
proporcionalidade;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação de pleno domínio, por via amigável ou judicial, a integralidade do terreno rural pertencente à empresa FUGANTI TURISMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
75.835.769/0001-29, com a área de 309.256,00 m² (trezentos e nove mil, duzentos e cinquenta e seis metros quadrados), registrado no
Registro de Imóveis de Catanduvas sob a matrícula nº 7.953, localizado às margens da Estrada Patronato, interior do Município de Catanduvas, cuja descrição e confrontação atualizada consta na averbação nº 3 da matrícula nº 7.953, cuja certidão integra o Anexo I do presente
Decreto.
Art. 2º. O imóvel descrito no artigo anterior é necessário para:
(a) regularizar a situação das edificações do Centro de Tradições Gaúchas, edificadas pelo Município anteriormente e permitir a sua reforma;
(b) criar parque ecológico;
(c) realizar compensação ambiental para o alargamento da Estada Municipal Fazendinha, conforme Decreto nº 2.437/2018 e;
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(d) edificar o Parque de Eventos do Município.
Art. 3º. Ficam as autoridades administrativas municipais autorizadas a penetrar no imóvel descrito no artigo 1º, de acordo com o disposto
no art. 7º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 4º. Fica autorizada a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a promover os atos subsequentes ao presente Decreto expropriatório, destinados à formalização da desapropriação propriamente dita, devendo proceder com a liquidação e o pagamento da indenização, utilizando para tanto, os recursos já previstos no orçamento.
Art. 5º. O valor total da indenização a ser paga à empresa expropriada, conforme avaliação realizada, será de R$ 720.662,00 (setecentos e
vinte mil seiscentos e sessenta de dois reais).
Art. 6º. Fica afetado como bem de uso especial o terreno descrito no artigo 1º do presente Decreto.
Art. 7º. As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação própria do orçamento, a ser suplementada se
necessário.
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Catanduvas, 14 de abril de 2022.
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2.786/2022

Publicação Nº 3841717

DECRETO Nº 2.786/2022, DE 14 DE ABRIL DE 2022.
ESTABELECE PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS, Prefeito de Catanduvas, no uso das atribuições legais que lhe conferem os incisos II e VIII do artigo 103
da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO que o próximo dia 21 de abril de 2022, quinta-feira, é feriado nacional de Tiradentes;
CONSIDERANDO que o referido feriado, celebrado neste ano na quinta-feira, deixa a sexta-feira como o único dia que separa o dia feriado
do final de semana;
CONSIDERANDO que em tais ocasiões já é de praxe a paralisação das atividades em outros órgãos públicos, o que torna improdutiva a
manutenção do expediente normal;
CONSIDERANDO a intenção de valorizar os servidores públicos municipais;
DECRETA:
Art. 1º. Fica estabelecido PONTO FACULTATIVO em todos os órgãos da estrutura administrativa municipal no dia 22/04/2022, portanto,
sexta-feira, sem prejuízo da manutenção das atividades públicas essenciais.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Catanduvas, 14 de abril de 2022.
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2.787/2022

Publicação Nº 3841719

DECRETO Nº 2.787, de 18 de abril de 2022.
“NOMEIA OS MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE
CATANDUVAS/SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS, Prefeito de Catanduvas/SC, no uso das atribuições legais que lhe confere os incisos II e VIII, do artigo 103
da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 122/2016, de 25 de abril de 2016;
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DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os membros da Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Municipal de Catanduvas/SC, consoante
artigo 28 da Lei Complementar nº 122/2016, de 25 de abril de 2016:
I – SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:
1) Katiussia Dalacosta Specart
2) Maria Helena Macedo Knebel
II – REPRESENTANTES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL:
1) Carla Adriane Bittencourt Bressanelli
2) Abegair Adelina Chinato Biassi
Art. 2º Em conformidade com o parágrafo único do artigo 28 da Lei Complementar nº 122/2016, aludida Comissão, ora nomeada, será
presidida pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Sra. ELENIR FÁTIMA CHINATO.
Art. 3º Os membros ora nomeados terão mandato de 2 (dois) anos.
Art. 4º Pela participação, os membros acima nomeados não serão remunerados, sendo considerado serviço público relevante, podendo ser
ressarcidos de eventuais despesas realizadas e autorizadas.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Catanduvas/SC, 18 de abril de 2022.
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
Prefeito de Catanduvas/SC
Registrado e publicado por esta secretaria nesta data.

DL Nº 0003/2022 FMS

Publicação Nº 3841759

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 0003/2022 - FMS
Objeto: Dispensa de Licitação para locação de imóvel urbano nº 16, da quadra 190, Loteamento Cardoso, para instalação e funcionamento
de nova unidade de saúde, visando a necessidade da Secretaria de Saúde do Município de Catanduvas - SC.
Dotação Orçamentária:
Projeto/Atividade

Recurso

Despesa/Ano

Descrição

08.001.10.301.0015.2033.3.3.90

102

11/2022

Manutenção das Atividades Gerais da Atenção Básica

Informações: maiores informações poderão ser obtidas no site: www.catanduvas.sc.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal
de Catanduvas – SC, das 07h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (49) 3525-6530.
Catanduvas – SC, 20 de abril de 2022.
Código Registro TCE/SC: 5B8A19AF7C59734AAD76F800DFA253CC51B1927F
Marisete Luvison Marcon
Secretária Municipal de Saúde

EDITAL DE LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA REFERENTE EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA Nº 02/2020

Publicação Nº 3839826

EDITAL DE LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Referente Edital de Contribuição de Melhoria nº 02/2020
O Município de Catanduvas, por intermédio do Prefeito Municipal, em conformidade com as atribuições legais que lhe são conferidas pelo
art. 145, III da Constituição Federal c/c arts. 81 e 82 do Código Tributário Nacional, Decreto-Lei Federal nº 195 de 24/02/1967, Código
Tributário Municipal – Lei Complementar nº 17/2001, e da Lei Municipal nº 2720/2020 e nos termos do Edital de Contribuição de Melhoria
02/2020, TORNA PÚBLICO a quem interessar possa, em especial aos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título
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dos imóveis localizados nos trechos de ruas do perímetro urbano identificadas neste Edital, que foram executadas obras de melhoria pelo
Município e será efetuada a cobrança da Contribuição de Melhoria nos seguintes termos:
01. DO LOCAL DAS OBRAS:
As obras de melhoria foram executadas em:
I- Rua Venceslau Brás, no trecho entre a Rua Hercílio Luz e a Rua Senador Feijó.
02. CUSTO DA OBRA:
O custo das obras foi de R$ 198.128,82 (cento e noventa e oito mil e cento e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) conforme descrito
no item 5 do Edital de Contribuição de Melhoria nº 02/2020.
03. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO:
Do custo total da obra, caberá aos contribuintes beneficiados com a obra, através da Contribuição de Melhoria, o pagamento do valor correspondente a 50% do valor total da obra, que equivale a R$ 99.064,41 (noventa e nove mil sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos).
04. DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA:
A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis situados nas áreas diretamente beneficiadas pelas obras, ou seja,
dos imóveis confrontantes com os trechos das ruas mencionadas no item 01 que sofreram valorização, conforme plantas de localização
constantes do Anexo III do Edital de Contribuição de Melhoria 02/2020.
05. PARCELA DEVIDA POR CADA CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO:
O fator de absorção do benefício da valorização previsto para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas será de
até 100% (cem por cento) sobre o valor dos imóveis beneficiados, no montante a ser apurado através de avaliações realizadas antes e após
a execução da obra.
A base de cálculo da Contribuição de Melhoria é estabelecida pelo quantum de valorização experimentado por cada imóvel, cujo valor foi
obtido pelo comparativo dos dois laudos de avaliação, o primeiro elaborado antes do início dos trabalhos (Anexo IV do Edital de Contribuição
de Melhoria 02/2020) e o segundo após a conclusão das obras (Anexo I).
O custo individualizado da obra será obtido através do rateio proporcional do custo total da obra a ser financiada pela Contribuição de
Melhoria (50% do total da obra) entre os imóveis beneficiados, considerando-se, para aferição da proporcionalidade, as suas testadas e,
consequentemente, a área pavimentada na frente de cada imóvel, nos termos do art. 294, II do Código Tributário Municipal.
Constatada a valorização dos imóveis beneficiados com a obra, considerado o limite equivalente do custo individualizado da obra e o teto equivalente à valorização do imóvel, o valor a ser pago por cada contribuinte é o que consta da planilha do Anexo II (coluna Custo Individual 50%).
Correrão por conta do Município de Catanduvas as cotas relativas aos imóveis pertencentes ao patrimônio do Município ou isentos de Contribuição de Melhoria, as intersecções e as importâncias que se referirem à área de benefício comum.
06. DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO:
O lançamento fiscal (e a notificação do contribuinte) ocorrerá após 15 (quinze) dias da publicação do presente Edital.
Após o lançamento do tributo e a notificação do contribuinte, este poderá, no prazo de 30 (trinta dias), contados do recebimento da notificação, apresentar impugnação que suspenderá os efeitos do lançamento em relação ao impugnante. A decisão proferida sobre a impugnação
deverá manter ou anular os valores lançados.
Sendo mantido o valor do lançamento, retoma-se, da notificação do contribuinte, a contagem do prazo fixado para pagamento da contribuição de melhoria.
A anulação do primeiro lançamento não elide a efetivação de novo lançamento, em substituição ao anterior, com as correções impostas
pela impugnação.
A impugnação deverá ser entregue no protocolo geral da Prefeitura Municipal e dirigida à Secretaria Municipal de Administração e Finanças
por meio de petição, que servirá para início do processo administrativo, no qual o interessado poderá reclamar contra eventuais erros de
localização, cálculos, custo da obra dentre outros elementos.
07. DOS PRAZOS DE PAGAMENTO
A Contribuição de Melhoria poderá ser paga nas seguintes condições:

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 563

I. No prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento da notificação de lançamento, com desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor do
lançamento; ou
II. Em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, iguais e consecutivas, atualizadas pela UFRM - Unidade Fiscal de Referência Municipal,
em valor mínimo de 25 (vinte e cinco) UFRM - Unidade Fiscal de Referência Municipal.
III. Ao contribuinte que não efetuar o pagamento da contribuição de melhoria no prazo do inciso I deste artigo, será concedido automaticamente o parcelamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais.
08. DOS ANEXOS:
Integram o presente Edital, sendo parte integrante do mesmo para todos os fins, os seguintes anexos:
ANEXO I – LAUDO DE AVALIAÇÃO FINAL DOS IMÓVEIS SITUADOS NA ZONA BENEFICIADA
ANEXO II – PLANILHA DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – CUSTO DA OBRA E VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS
09. DISPOSIÇÕES FINAIS:
Este presente Edital vem para retificar o Referente Edital de Contribuição de Melhoria nº 02/2020 de 05 de abril de 2022.
Demais informações poderão ser obtidas no Setor de Tributação da Prefeitura Municipal.
Catanduvas - SC, 18 de abril de 2022.
DORIVAL RIBEIRO DO SANTOS
Prefeito Municipal

ERRATA - ATA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO – DECRETO N° 2.742/2021

Publicação Nº 3839830

ERRATA
A Comissão de Avaliação, responsável pela avaliação da Rua João Anísio Borges Guerreiro, no trecho entre a Rua Ipê e a Rodovia BR-282 e
a Rua Venceslau Brás, no trecho entre a Rua Hercílio Luz e a Rua Senador Feijó, informa que tendo em vista a não execução da Contribuição
de Melhorias da Rua João Anísio Borges Guerreiro publicado na Ata da Comissão de Avaliação – Decreto n° 2.742/2021, a presente ERRATA
serve para retificar.
ONDE SE LÊ:
• os terrenos da quadra entre a Rua João Anísio Borges Guerreiro, no trecho entre a Rua Ipê e a Rodovia BR-282, agora têm valor de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) por metro quadrado;
• os terrenos da quadra entre a Rua Venceslau Brás, no trecho entre a Rua Hercílio Luz e a Rua Senador Feijó, agora têm valor de R$ de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) por metro quadrado e;
LEIA-SE
• os terrenos da quadra entre a Rua Venceslau Brás, no trecho entre a Rua Hercílio Luz e a Rua Senador Feijó, agora têm valor de R$ de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) por metro quadrado e;
Ivan Claudio Sacchet
Ademar João Nichetti
Josiane Rocha

PE Nº 0009/2022

Publicação Nº 3841757

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS – SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0051/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Catanduvas – SC torna público para conhecimento dos interessados, que sob a regência da Lei Federal nº 10.520/2002,
da Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 2.651/2020, de 02/09/2020, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto até as 08h30min do dia 09 de maio de 2022, Pregão Eletrônico para
REGISTRO DE PREÇOS de futura e eventual fornecimento de pedras, tubos e correlatos. As propostas e demais documentos solicitados
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deverão ser encaminhadas via Internet pelo site do Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br, a partir desta data,
encerrando no prazo acima citado. O início da disputa das propostas classificadas se dará a partir das 08h46min do dia 09 de maio de 2022.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitação do município de Catanduvas – SC, situado na Rua Felipe Schmidt,
1.435, Bairro Centro, neste município de Catanduvas – SC, CEP 89670-000. Cópias do presente edital poderão ser obtidas no site www.
portaldecompraspublicas.com.br e www.catanduvas.sc.gov.br, ou pelo fone: 49 – 3525-6530.
Catanduvas – SC, 20 de abril de 2022.
Código de Registro TCE/SC: 1B5A79C374A496B6B1E87F2E786A01F94A5DFEA6
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 10687-2022

Publicação Nº 3839270

Portaria n° 10687/2022, 13 de abril de 2022.
“Autoriza os servidores relacionados guiar veículos oficiais do Município e da outras providências.”
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Catanduvas – SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os incisos II e;
VIII do artigo 103 da Lei Orgânica do Município de Catanduvas,
RESOLVE:
Art. 1° Autorizar os servidores relacionados a baixo:
JEFERSON JOSÉ DE OLIVEIRA– Secretaria de Infraestrutura
MIGUEL FERREIRA DE ALMEIDA – Secretaria de Infraestrutura
ALTAIR JOSE DALCIEIRO- Secretaria de Infraestrutura
A guiar veículos oficiais do Município, devendo o servidor observar o que dispõe o Decreto n° 2366/2018 de 07 de março de 2018.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revigora-se as disposições em contrário.
Catanduvas, 13 de abril de 2022.
Dorival Ribeiro dos Santos
Prefeito Municipal de Catanduvas

PORTARIA 10688-2022

Publicação Nº 3839262

PORTARIA P/10688/2022, de 18.04.2022
“Exonera de Cargo em Comissão,
ADRIANA MARTINS”
Dorival Ribeiro dos Santos, Prefeito Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a lei lhe confere e na forma do artigo 9º, II, combinado com o artigo 40 I, da Lei Complementar nº 19/02,
RESOLVE
EXONERAR, por interesse da Administração Pública Municipal, ADRIANA MARTINS das funções do Cargo em Comissão GERENTE DE PROGRAMAS DE SAÚDE, Nível CC-05, com (40:00 horas semanais), no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde.
Este ato tem seus efeitos a partir da data de 18 de abril de 2022, quando a(o) nominada(o) funcionária(o) deixou de exercer suas funções.
Catanduvas, 18 de abril de 2022.
Dorival Ribeiro dos Santos
Prefeito Municipal
Ato Anterior: P/7909/19
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Publicação Nº 3839264

PORTARIA P/ 10689/2022, de 19.04.2022.
“Nomeia para Cargo em Comissão,
MARIA EDUARDA MIOTTO”
Dorival Ribeiro dos Santos, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que a Lei lhe confere e na forma do inciso II, do artigo 9º da Lei Complementar 19/02, combinado com a Lei Complementar 16/01, de 17 de dezembro de 2001 e Lei Complementar nº 120, de 17 de novembro
de 2015.
RESOLVE:
NOMEAR, por interesse dos serviços da Administração Pública Municipal, MARIA EDUARDA MIOTTO, para as funções do Cargo em Gerente
de Programas de Saúde, Nível CC-05, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, com os vencimentos de lei.
Este ato tem efeitos a partir da data de 19 de abril de 2022.
Catanduvas, 19 de abril de 2022.
Dorival Ribeiro dos Santos
Prefeito Municipal
Ato Anterior: NIHÍL

PORTARIA 10690-2022

Publicação Nº 3839268

PORTARIA P/10690/2022, de 19.04.2022
“Exonera, antes do termo final de contratação temporária, STEPHANIE CORREIA DE MELO,,”
Dorival Ribeiro dos Santos, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que a Lei lhe confere e na forma do artigo 38, I, da Lei Complementar
Municipal nº 19/02, de 04.01.2002,
RESOLVE:
Exonerar, a pedido do (a) Servidor (a) STEPHANIE CORREIA DE MELO, ocupante do Cargo PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Nível
MAGII, 20 horas semanais, contratado (a) em caráter excepcional, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Desporto.
Este ato tem seus efeitos retroativos a data de 06 de abril de 2022, quando o (a) Servidor (a) deixa de exercer suas funções.
Catanduvas, 19 de abril de 2022.
Dorival Ribeiro dos Santos
Prefeito Municipal
Ato Anterior: P/10646/2022

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC Nº 0040/202

Publicação Nº 3841718

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC Nº 0040/2021
TERMO DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/sc,
através do fundo municipal de habitação e interesse social – fmhis e EMPRESA ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA, PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 0050/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 0009/2021.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS – SC, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.939.414/0001-45,
com sede na Rua Felipe Schmidt, 1.435, Centro, cidade de Catanduvas – SC, CEP: 89.670-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Dorival Ribeiro dos Santos, portador da Cédula de Identidade n° 360.622, inscrito no CPF/MF sob o nº 195.397.549-68, doravante
denominado CONTRATANTE
CONTRATADA: ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na Rua Alzira Franck Helt, n° 50, Apt. 01, Centro, no município de Capinzal-SC,
CEP: 89.665-000 inscrita no CNPJ-MF sob o nº 21.547.432/0001-97, neste ato representado pelo seu representante legal, Sr. Eduardo Techio da Silva, inscrito no CPF/MF sob o número 081.559.449-64, portador do Registro Geral – RG número 5341959, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA.
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Reportam-se ao contrato firmado entre as partes em 01 de setembro de 2021.
CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria de Assistência Social e Habitação;
CONSIDERANDO que durante a execução da obra não foi necessário executar, ou executar de forma parcial, alguns itens referentes ao
projeto e a planilha orçamentaria (conforme planilha em anexo);
CONSIDERANDO que foi observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no § 1º do art. 65 da Lei de Licitações;
CONSIDERANDO que a Contratada está de forma regular perante as suas obrigações com a Legislação Tributária Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº AJ569/2022.
RESOLVEM:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Suprimir o valor de R$ 1.049,66 (um mil quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), que corresponde a
1,21% (um virgula vinte e um por cento) do valor do contrato supracitado;
CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.
FUNDAMENTO JURÍDICO – O presente aditivo Contratual tem amparo no art. 65, inciso II, “a”, “b”, e § 1° da Lei n° 8.666 de 21 de julho
de 1993.
E, por estarem justas e contratadas, ambas as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença
de 02 (duas) testemunhas, que de tudo conhecimento tiveram.
Catanduvas,18 de abril de 2022.
EDUARDO TECHIO DA SILVA
ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATADA

DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
PREFEITURA DE CATANDUVAS
CONTRATANTE

Testemunhas:
NOME:
CPF:
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TOTAL

4080,75
4080,75
4080,75
4080,75
4080,75
4080,75
4080,75
4080,75
4080,75
4080,75
4080,75
4080,75
4080,75
4080,75
4080,75
4080,75

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

198.128,82
198.128,82
198.128,82
198.128,82
198.128,82
198.128,82
198.128,82
198.128,82
198.128,82
198.128,82
198.128,82
198.128,82
198.128,82
198.128,82
198.128,82
198.128,82

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

#VALOR!

24,28
24,28
24,28
24,28
24,28
24,28
24,28
24,28
24,28
24,28
24,28
24,28
24,28
24,28
24,28
24,28

PARCELA
ÁREA TOTAL
CUSTEADA PELO CUSTO DO METRO (M²)
DA OBRA
CONTRIBUINTE

407P
406P
407P
405P
405P
404P
404P
403P
402A
401
400P
400P
399A
399B
398B
524

N° DO IMÓVEL
400,00
290,00
100,00
400,00
400,00
400,00
400,00
300,00
400,00
800,00
360,00
440,00
200,00
600,00
400,00
682418,58

ÁREA DO IMÓVEL
(M²)
20
10
10
10
10
10
10
20
20
20
9
11
5
15
20
185,66

TESTADA
(M)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

LARGURA
PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 02/2020
RUAS: VENCESLAU BRAZ (TRECHO ENTRE R. HERCILIO LUZ E R. SENADOR FEIJÓ)
ÁREA TOTAL (m2):
4080,75
CUSTO TOTAL DA OBRA
R$
198.128,82
Parcela custeada pelo contribuinte
R$
99.064,41
CUSTO DO METRO (M²)
R$
24,28

3085,28

160
80
80
80
80
80
80
160
160
160
72
88
40
120
160
1485,28

ÁREA
PAVIMENTADA
(M²)

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

74.910,60

3.884,80
1.942,40
1.942,40
1.942,40
1.942,40
1.942,40
1.942,40
3.884,80
3.884,80
3.884,80
1.748,16
2.136,64
971,20
2.913,60
3.884,80
36.062,60

CUSTO INDIVIDUAL
(R$)
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175

1 AVALIAÇÃO
(R$)

R$

-

R$
70.000,00
R$
50.750,00
R$
17.500,00
R$
70.000,00
R$
70.000,00
R$
70.000,00
R$
70.000,00
R$
52.500,00
R$
70.000,00
R$
140.000,00
R$
63.000,00
R$
77.000,00
R$
35.000,00
R$
105.000,00
R$
70.000,00
R$ 119.423.251,50

VALOR INICIAL DO
IMÓVEL (R$)

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

2 AVALIAÇÃO
(R$)

R$

-

R$ 100.000,00
R$
72.500,00
R$
25.000,00
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
R$
75.000,00
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00
R$
90.000,00
R$ 110.000,00
R$
50.000,00
R$ 150.000,00
R$ 100.000,00
##############

R$

-

R$ 30.000,00
R$ 21.750,00
R$
7.500,00
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
R$ 22.500,00
R$ 30.000,00
R$ 60.000,00
R$ 27.000,00
R$ 33.000,00
R$ 15.000,00
R$ 45.000,00
R$ 30.000,00
#############

VALOR FINAL DO
VALORIZAÇÃO/T
IMÓVEL
ETO (R$)

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

74.910,60

3.884,80
1.942,40
1.942,40
1.942,40
1.942,40
1.942,40
1.942,40
3.884,80
3.884,80
3.884,80
1.748,16
2.136,64
971,20
2.913,60
3.884,80
36.062,60

VALOR A
LANÇAR
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PLANILHA DE LANÇAMENTO VENCESLAU BRAS EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 02-2020
Publicação Nº 3839834
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Publicação Nº 3841714

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC Nº 004/2022
CONTRATO PARA SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PAVILHÃO DO
CENTRO DE EVENTOS SESTILIO BORTOLON, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC E A EMPRESA
PATRÍCIA BRUNA ALVES – ME (JP METALÚRGICA). PROCESSO
LICITATÓRIO N° 0004/2022 – PREGÃO N° 0004/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ-MF sob o n° 82.939.414/0001-45, sito a Rua Felipe Schmidt, 1435 – Centro, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Dorival Ribeiro dos Santos, portador do RG nº 360.622
SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 195.397.549-68, doravante denominada CONTRATANTE.
CONTRATANTE: PATRÍCIA BRUNA ALVES – ME (JP METALÚRGICA), com sede na Rua do
Trabalho, n° 305, Bairro Frei Damião, no município de Maravilha - SC, CEP: 89.874-000 inscrita no
CNPJ-MF sob o nº 28.563.124/0001-02, neste ato representado pela sua representante legal, Sra.
Patrícia Bruna Alves Klier, portadora do RG nº 5.571.655 SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob o nº
095.852.549-80, doravante denominada CONTRATADA.
Reportam-se ao contrato firmado entre as partes em 07 de fevereiro de 2022.
CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
CONSIDERANDO que os preços aplicados aos itens acrescidos são aqueles utilizados como padrão
pelo Setor de Engenharia da AMMOC (associação dos Município do Meio Oeste Catarinense), bem
como a tabela SINAPI e sobre eles foram aplicados descontos do mesmo percentual obtido na
licitação em relação ao orçamento original;
CONSIDERANDO o melhor funcionamento e maior vida útil da edificação como um todo, além do
pavilhão principal, objeto do contrato, foi verificado in loco a necessidade de substituição da cobertura
dos banheiros e da área de circulação anexa ao pavilhão, como também acréscimos de alguns itens
como andaimes e volume de materiais;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico n° AJ565/2022.
RESOLVEM:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Aditivar o valor de R$ 25.479,45 (vinte e cinco mil quatrocentos e setenta
e nove reais e quarenta e cinco centavos), que corresponde a 23,59% (vinte e três virgula cinquenta
e nove por cento) do valor original do contrato supracitado;
CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do
Orçamento Fiscal vigente, cuja(s) fonte(s) de recurso(s) tem a seguinte classificação:
PROJETO/ATIVIDADE

RECURSOS /DESPESA

ANO

DESCRIÇÃO

04.002.13.392.0005.2018.3.3.90

41- 0100

2022

MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.
FUNDAMENTO JURÍDICO – O presente aditivo Contratual tem amparo no art. 65, inciso II, “a”, “b”,
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e § 1° da Lei n° 8.666 de 21 de julho de 1993.
E, por estarem justas e contratadas, ambas as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que de tudo conhecimento tiveram.

Catanduvas, 07 de abril de 2022.

_____________________________
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE CATANDUVAS
CONTRATANTE

PATRÍCIA BRUNA ALVES
PATRÍCIA BRUNA ALVES – ME
CONTRATADA
Testemunhas:
Nome:

Nome:

CPF

CPF
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Publicação Nº 3841715

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC Nº 0034/2021
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA, PARA
EXECUÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, INCLUINDO MATERIAL E
MÃO DE OBRA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 0043/2021 – TOMADA DE
PREÇOS N° 0007/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ-MF sob o n° 82.939.414/0001-45, sito a Rua Felipe Schmidt, 1435 – Centro, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Dorival Ribeiro dos Santos, portador do RG nº 360.622
SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 195.397.549-68, doravante denominada CONTRATANTE.
CONTRATANTE: NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI, com sede na Avenida Lebon Régis,
n° 421, Bairro São José, no município de Fraiburgo - SC, CEP: 89.580-000 inscrita no CNPJ-MF sob
o nº 27.841.750/0001-42, neste ato representado pela sua representante legal, Sra. Marcieli Dematte,
portadora do RG nº 4.024.825 SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 040.900.039-62, doravante
denominada CONTRATADA.
Reportam-se ao contrato firmado entre as partes em 29 de julho 2021.
CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
CONSIDERANDO a solicitação da empresa Contratada;
CONSIDERANDO que os preços aplicados aos itens acrescidos são aqueles utilizados como padrão
pelo Setor de Engenharia da AMMOC (associação dos Município do Meio Oeste Catarinense), bem
como a tabela SINAPI e sobre eles foram aplicados descontos do mesmo percentual obtido na
licitação em relação ao orçamento original;
CONSIDERANDO a necessidade de aumento no quantitativo e valores para garantir a boa execução
da obra:
 No decorrer da obra, segundo justificativa (em anexo), de exigências técnicas e
necessidades verificadas na obra após o início:
 O objeto do Processo Licitatório contempla seis (seis) ruas, dentre essas ruas a Felipe
Schmidt, na qual durante as escavações para realizar a drenagem, foi verificado a presença
de matacões em diversos pontos no trajeto da drenagem, o que acarretou em alargamento
e aprofundamento da vala para realizar a drenagem;
 Com o aumento das dimensões das valas foram necessários maiores volumes de
escavações: carga, manobra e transporte de materiais escavados; aumento no volume para
materiais de reaterro e de base asfáltica e de base e sub-base, bem como carga e transporte;
 Maiores volumes de recomposição de camada asfáltica devido o alargamento da vala
escavada;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico n° AJ563/2022.
RESOLVEM:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – Aditivar o valor de R$ 51.223,66 (cinquenta e um mil duzentos e vinte e
três reais e sessenta e seis centavos), que corresponde a 13,3269% (treze virgula trinta e dois por
cento) do valor original do contrato supracitado;
CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do
Orçamento Fiscal vigente, cuja(s) fonte(s) de recurso(s) tem a seguinte classificação:
PROJETO/ATIVIDADE

RECURSOS /DESPESA

ANO

DESCRIÇÃO

05.002.15.451.0008.1014.4.4.90

52- 0102

2022

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E PASSEIOS

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.
FUNDAMENTO JURÍDICO – O presente aditivo Contratual tem amparo no art. 65, inciso II, “a”, “b”,
e § 1° da Lei n° 8.666 de 21 de julho de 1993.
E, por estarem justas e contratadas, ambas as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que de tudo conhecimento tiveram.

Catanduvas, 07 de abril de 2022.

_____________________________

_____________________________

MARCIELI DEMATTE
NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI
CONTRATADA

DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE CATANDUVAS
CONTRATANTE

Testemunhas:
Nome:

Nome:

CPF

CPF

Câmara Municipal
DECRETO LEGISLATIVO N. 138/2022 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839487

DECRETO LEGISLATIVO N. 138/2022 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
“ESTABELECE PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
NEILOR MIGUEL BALDI, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Catanduvas, Santa Catarina, no uso das atribuições legais que
lhe conferem o inciso XVI e § 1º do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal e inciso XVII do art. 29 do Regimento Interno,
CONSIDERANDO que o próximo dia 21 de abril de 2022, quinta-feira, é feriado nacional de Tiradentes;
CONSIDERANDO que o referido feriado, celebrado neste ano na quinta-feira, deixa a sexta-feira como o único dia que separa o dia feriado
do final de semana;
CONSIDERANDO que em tais ocasiões já é de praxe a paralisação das atividades em outros órgãos públicos, o que torna improdutiva a
manutenção do expediente normal;
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CONSIDERANDO a intenção de valorizar os servidores públicos municipais;
CONSIDERANDO, que o Decreto Nº 2.786/2022, de 14 de abril de 2022, de origem do Poder Executivo Municipal, estabelece ponto facultativo semelhante aos servidores municipais,
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido PONTO FACULTATIVO na Câmara Municipal de Vereadores de Catanduvas no dia 22/04/2022 portanto, sexta-feira-feira, sem prejuízo da manutenção das atividades públicas essenciais.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Catanduvas, 19 de abril de 2022.
NEILOR MIGUEL BALDI
Presidente da Câmara
Registrado e publicado por esta Secretaria nesta data.
NEILOR MIGUEL BALDI
Presidente da Câmara
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Celso Ramos
Prefeitura
ADITIVO DE TEMPO 133/2021

Publicação Nº 3841058

MINUTA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE TEMPO DO CONTRATO DE N° 133/2021
ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS E A EMPRESA
ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA - EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente aditivo de tempo tem por objeto a contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS RUAS: ALMARINO SUPPI, ANGELINA MARCON BORNAGUI, ARTUR DE MATIA, CELESTE BORNAGUI,
CESÁRIO SCAINI, ELIZANDRO MARTINELLI, FRANCISCO FERNANDES DA SILVA, HERMENEGILDO BORNAGUI, JOAQUIM MACIEL AMARANTE, JOSÉ FERRARI, PEDRO GRASSI, VITÓRIO DE MATTIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS RELATÓRIOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS [...].
CLÁUSULA SEGUNDA – Este aditivo é decorrente do Processo Licitatório nº 80/2021 e será regido especialmente pelas normas da Lei Federal
nº 8.666/1993 e alterações posteriores.
CLÁUSULA TERCEIRA – Fica aditivado o prazo do contrato em 60 (sessenta dias), permanecendo inalteradas as demais cláusulas contratuais.
CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que
produza seus regulares efeitos.
Celso Ramos, 19 de abril de 2022
Prefeitura Municipal de Celso Ramos
ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA
Contratante 				Contratada
TESTEMUNHAS:
1. _________________________ 		

2. __________________________

AVISO DE ANULAÇÃO 33/2022

Publicação Nº 3840290

MINUTA DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE N° 121/2022-1/2022
ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS E A EMPRESA
COMERCIO DE TRANSPORTES BRESOLA LTDA (CNPJ N. 76.324.094/0001-16).
Pelo presente termo Aditivo de contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 78.493.343/0001-22, com sede sito à Rua Dom Daniel Hostin nº 930, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE, neste ato representado por seu titular LUIZANGELO GRASSI, Prefeito Municipal, residente e domiciliado
no município de Celso Ramos - SC, e a empresa COMERCIO DE TRANSPORTES BRESOLA LTDA (CNPJ N. 76.324.094/0001-16), doravante
denominada simplesmente de CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi
autorizado pela Tomada de Preço nº 05/2021, que se regerá nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, atendida as Cláusulas e condições que anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR
O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de R$ 3.870,63 (três mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e três centavos), ao
Contrato Administrativo n. _____________, decorrentes da reprogramação do contrato, nos termos do parecer técnico em anexo
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que
produza seus regulares efeitos.
Celso Ramos, 19 de abril de 2022
Prefeitura Municipal de Celso Ramos
Comercio de Transportes Bresola Ltda
Contratante 				Contratada
TESTEMUNHAS:
1. _________________________ 2. __________________________
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Chapadão do Lageado
Prefeitura
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 48/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.
14/2022

Publicação Nº 3839309

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 67A62186182FA2AC3919B1F291BBA9D7820240C5

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

Pág

1 / 1

Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 212 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número Minuta - Licitação: 48 codigoCliente: 212 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Inexigibilidade
Para Contratação de Serviços
14/2022
Processo Administrativo: 48/2022

Ao Sr(a). ABEL DA SILVA tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Portaria n. 01/2022.
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Inexigibilidade nº. 14/2022, o(s) participante(s):

8001 - EMPRESA DE PESQ. AGROP. E EXT. RURAL DE SC
Item Produto
1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE
EXTENSÃO RURAL, CONFORME AÇÕES DESCRITAS
NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT

Unidade
MÊS

Marca

Qtde
9

Valor Unitário
R$3.665,31

Valor Total
R$32.987,79

Total do Fornecedor:
R$32.987,79
Chapadão do Lageado, 19 de abril de 2022.

___________________________________
ABEL DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO561101-280-LDESQKHBDPXVRP-6 - Emitido por: JAQUELINE FRANCISCO

19/04/2022 09:29:37 -03:00
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Publicação Nº 3839407

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 67A62186182FA2AC3919B1F291BBA9D7820240C5

PROCESSO LICITATÓRIO N° 48/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2022
RETIFICAÇÃO DO EDITAL nº 01
O Município de Chapadão do Lageado, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, vem por meio
deste expediente, TORNAR PÚBLICO, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a RETIFICAÇÃO nº 01 do Edital,
publicado no Diário Oficial dos Municípios dia 08/04/2022, página 620, edição nº 3822, cuja alteração passa a vigorar a seguinte redação:
7.1 O valor dos serviços são de R$ 32.987,79 (trinta e dois mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos);
Permanecem inalteradas as demais condições previstas no edital completo.
Chapadão do Lageado/SC, 19 de abril de 2022.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal
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Chapecó
Prefeitura
DECRETO 42.663

Publicação Nº 3841071

DECRETO Nº. 42.663, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre revogação de Decreto Municipal.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso IV do artigo 77
da Lei Orgânica do Município de Chapecó e observando o disposto na Lei Complementar nº 130/01, e CONSIDERANDO o Memorando n°
26.268/2022.
DECRETA :
Art. 1º Ficam revogados, a pedido, a partir de 01 de abril de 2022, os Decretos nº 23.963 de 11 de abril de 2011 e nº 38.956 de 02 de junho
de 2020, que concederam redução de carga horária de 40 horas semanais para 20 horas semanais ao servidor público municipal JORGE DA
FONSECA JUNIOR, matrícula n° 12349, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 19 de abril de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.664

Publicação Nº 3841076

DECRETO Nº. 42.664, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre revogação de Decreto Municipal.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso IV do artigo 77
da Lei Orgânica do Município de Chapecó e observando o disposto na Lei Complementar nº 130/01, e CONSIDERANDO o Memorando n°
26.261/2022.
DECRETA :
Art. 1º Fica revogado, a pedido, a partir de 01 de abril de 2022 o Decreto n° 40.212 de 08 de fevereiro de 2021, que concedeu ampliação
de carga horária de 20 horas semanais para 40 horas semanais ao(a) servidor(a) público(a) municipal MARLY ELSA MARTELLI COMIN,
matrícula n° 60148, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Licenciatura Plena.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 19 de abril de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.665

Publicação Nº 3841082

DECRETO Nº. 42.665, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre revogação de Decreto Municipal.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso IV do artigo 77
da Lei Orgânica do Município de Chapecó e observando o disposto na Lei Complementar nº 130/01, e CONSIDERANDO o Memorando n°
26.254/2022.
DECRETA :
Art. 1º Fica revogado, a pedido, a partir de 01 de abril de 2022 o Decreto n° 36.876 de 18 de março de 2019, que concedeu redução de
carga horária de 40 horas semanais para 10 horas semanais ao(a) servidor(a) público(a) municipal LARISSA SOUZA DA CRUZ COSTA, matrícula n° 67846, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 19 de abril de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.666

Publicação Nº 3841087

DECRETO Nº. 42.666, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a redução de carga horária de servidor(a) público(a) municipal.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da Lei
Orgânica Municipal e observando o disposto na Lei Complementar nº 130/01, e CONSIDERANDO o Memorando n° 26.248/2022.
DECRETA :
Art. 1º Fica concedido, a partir de 01 de abril de 2022, a redução de carga horária de 40 horas semanais para 20 horas semanais, com proporcional redução do vencimento, ao(à) servidor(a) público(a) municipal ANA PAULA DE OLIVEIRA SCHERER, matrícula n° 45725, ocupante
do cargo efetivo de Professor Licenciatura Plena.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 19 de abril de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.667

Publicação Nº 3841091

DECRETO Nº 42.667, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre concessão de Licença Especial à servidora pública municipal.
O Prefeito Municipal de Chapecó, em exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais de acordo com o inciso IV do
artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Chapecó, e acordo com art. nº 86 da Lei Complementar nº 130/2001, e
CONSIDERANDO o Memorando n° 26.325/2022.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida Licença Especial, a partir de 12 de abril de 2022 a 17 de dezembro de 2022, à servidora pública municipal IOLANDA
MARIA ECHER, matricula nº 87884, Professora - ACT, lotada na Secretaria de Educação, de acordo com o art. 86, da Lei Complementar n.º
130/2001 e Decreto n.º 10.865/2002, sendo que a carga horária reduzirá de 40h para 20 horas semanais.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 19 de abril de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.668

Publicação Nº 3841095

DECRETO Nº. 42.668, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre demissão de servidora pública municipal ocupante de cargo de provimento efetivo e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó e observando o disposto no artigo 21 da Lei Complementar n.º 617/2018 e,
CONSIDERANDO o disposto no julgamento do Processo Administrativo Disciplinar Sumário instaurado pela Portaria n.º 11.362/2021 e Parecer Jurídico nº 207/2022 da Procuradoria Geral do Município, e CONSIDERANDO o Memorando n° 28.130/2022,
DECRETA:
Art. 1º Fica demitido, a partir de 14 de abril de 2022, o servidor público municipal JAIME DE OLIVEIRA, matrícula nº 25653, ocupante do
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cargo efetivo de Vigia.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 14 de abril de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.669

Publicação Nº 3841096

DECRETO Nº. 42.669, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre exoneração(a) de servidor(a) público(a) municipal e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do art. 77 da Lei
Orgânica do Município de Chapecó, e CONSIDERANDO o memorando nº 28.140/2022.
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado(a), a partir de 19 de abril de 2022, a pedido, o(a) servidor(a) público(a) municipal ABEL JOAS SOBICZ SOBRINHO,
matrícula nº 66074, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Externos.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 19 de abril de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.670

Publicação Nº 3841100

DECRETO Nº. 42.670, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Altera dispositivos do Decreto nº 41.852, de 13 de janeiro de 2022 e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA :
Art. 1º O art. 1º, do Decreto nº 41.852, de 13 de janeiro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ............................................................................................................................
§ 1º Não será facultado o ponto, no dia 22 de abril de 2022, para os servidores públicos municipais que fazem parte dos serviços da Central
de Resgate Social, do Abrigo Municipal, da Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência, do Terminal Rodoviário de Passageiros Raul Ires
Pigatto Bartolamei, aos Guardas Municipais, o setor de liberação de veículos da Diretoria de Segurança Pública, aos serviços de Vigilância,
aos servidores que atuam no Terminal Urbano João Destri, aos servidores públicos municipais que atuam no Centro de Convivência do Idoso
CL Aurino Mantovani e na Casa de Passagem, aos servidores públicos municipais que desempenham atividades nas Praças, Parques e Cemitérios Municipais e aos servidores que atuam no Serviço de Atenção Móvel de Urgência - SAMU, onde o horário de expediente será normal.
§ 2º Não será facultado o ponto, no dia 22 de abril de 2022, para os servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde, onde
o horário de expediente será normal.
[...]”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 19 de abril de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 581

LEI 7.617

Publicação Nº 3839524

LEI Nº 7.617 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a cessão de uso de bem imóvel ao Centro de Tradições Gaúchas Índio Condá e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Chapecó aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar Cessão de Uso, a título gratuito, com o Centro de Tradições Gaúchas Índio
Condá, inscrita no CNPJ 83.833.0959/0001-51, de parte do Lote Urbano 01 da Quadra 2941, com área de 8.000,00m², dentro de uma área
maior, com descrições e confrontações previstas na Matrícula Imobiliária nº 59.403 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.
Parágrafo único. O imóvel será utilizado para o desenvolvimento das atividades da instituição, em prol do fomento dos valores da cultura
gaúcha.
Art. 2º O Termo terá vigência de até 10 (dez) anos, facultado sua prorrogação por igual período, observado o interesse da Administração.
§ 1º O imóvel com cessão de uso será disponibilizado gratuitamente para as atividades, ações e projetos do Município, a qualquer tempo.
§ 2º Em caso de interesse público justificado ou de o imóvel não ser utilizado para o fim estabelecido na presente Lei, a Associação deverá
retornar de imediato o uso do imóvel ao Município.
§ 3º O Cessionário somente poderá realizar edificações no imóvel mediante autorização expressa do Município, atendidas as normas da
legislação vigente, sem prejuízo da execução de melhorias no espaço cedido pelo Poder Executivo.
§ 4º Finda ou revogada a cessão, o imóvel retornará ao Município com todas as suas benfeitorias, não tendo o Cessionário direito a qualquer
indenização.
§ 5º Fica o cessionário obrigado, durante o período de vigência desta cessão de uso, a realizar atividades de interesse público a serem
requisitadas pelo Poder Executivo Municipal.
§ 6º O cessionário responsabilizar-se-á pela preservação da área verde, especialmente a de mata nativa existente no local, além da implantação e manutenção de um parque ecológico.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 19 de abril de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR 748

Publicação Nº 3839500

LEI COMPLEMENTAR Nº 748, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a criação da remuneração especial para o desempenho da atividade de instrutor, destinada a servidor público municipal que
atuar na formação de Guardas Municipais e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Chapecó aprovou e fica sancionada a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica criada a Remuneração Especial para o desempenho da atividade de Instrutor, destinada ao servidor público municipal designado
para atuar na formação de Guardas Municipais, junto ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento Técnico da Guarda Municipal de Chapecó
- CEFAT/GMC.
§ 1º A Remuneração Especial de Atividade de Instrutor, a que se refere o caput deste artigo, será concedida no valor de 12,0000 UFRMs
(Doze Unidades Fiscais de Referência Municipal) por hora-aula.
§ 2º O pagamento da Remuneração Especial de Atividade Instrutor dar-se-á em folha de pagamento no mês seguinte a realização da instrução.
§ 3º A Contratação de instrutores, professores e profissionais de áreas específicas fora do quadro de servidores efetivos obedecerá a legislação vigente.
§ 4º A Remuneração Especial de Atividade de Instrutor será concedida de acordo com o plano de aula enviado e assinado pelo instrutor, o
qual deverá ser avalizado pelo Comandante da Guarda Municipal e o Diretor da Diretoria de Segurança Pública.
Art. 2º A Remuneração Especial de Atividade de instrutor não será incorporada aos vencimentos e será paga somente para as instruções
ministradas no âmbito do CEFAT/GMC, não se estendendo a qualquer outra atividade realizada no âmbito de outro órgão ou secretaria
municipal.
Parágrafo único. A Remuneração do servidor público municipal abrangido por esta Lei Complementar não poderá ultrapassar o subsídio de
Secretário Municipal.
Art. 3º A aplicabilidade da Remuneração Especial para o desempenho da atividade de Instrutor será regulamentada, no que couber, por
Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
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Art. 4º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão utilizados recursos orçamentários próprios do orçamento vigente.
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 19 de abril de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PORTARIA 12.289

Publicação Nº 3841063

PORTARIA Nº. 12.289, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Declara Vacância de Cargo.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece a Lei Complementar n°. 130, de 5 de dezembro de 2001, e CONSIDERANDO
o Memorando n° 26.946/2022.
RESOLVE :
I - Declarar a vacância do cargo de Telefonista, ocupado pelo(a) servidor(a) FRANCIELE SANTOS DE LIMA, matrícula nº 75349, a partir de
03 de abril de 2022, nos termos do artigo 34, inciso V, da Lei Complementar nº 130/2001.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 19 de abril de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PORTARIA 12.290

Publicação Nº 3841059

PORTARIA Nº. 12.290, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Declara Vacância de Cargo.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece a Lei Complementar n°. 130, de 5 de dezembro de 2001, e CONSIDERANDO
o Memorando n° 26.978/2022.
RESOLVE :
I - Declarar a vacância do cargo de Procurador Municipal, ocupado pelo(a) servidor(a) LUANA KARINE NUNES, matrícula nº 48713, a partir
de 26 de abril de 2022, nos termos do artigo 34, inciso V, da Lei Complementar nº 130/2001.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 19 de abril de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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Cocal do Sul
Prefeitura
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/PMCS/2022 (REGISTRO DE PREÇOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/PMCS/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/PMCS/2022

Publicação Nº 3840004

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 66D2771EF1586E0EE5A75C7EC1DB796F6CDB5922

Objeto: Registro de Preços para futuras contratações de serviços de horas máquinas de terraplenagem, incluindo operadores, para atender
as necessidades do município de Cocal do Sul-SC.
Tipo: Menor preço por item.
Recebimento dos envelopes: Até às 08h45min do dia 03/05/2022.
Abertura: Dia 03/05/2022, às 9h.
Informações complementares: O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site www.cocaldosul.sc.gov.br, link “Licitações”, na pasta do referido processo. Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, situada na Av. Dr. Polidoro Santiago, nº 519, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 07h30min às 12h e das 13h às 16h30min
pelo telefone (48) 3444-6006 ou pelo e-mail licitacao@cocaldosul.sc.gov.br.
Cocal do Sul, 19 de abril de 2022.
FERNANDO DE FÁVERI MARCELINO
Prefeito Municipal

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/PMCS/2022 (REGISTRO DE PREÇOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/PMCS/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/PMCS/2022

Publicação Nº 3840569

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 312E9143EB99C33C80F1D9A6C886B99B346174A5

Objeto: Registro de preços de para aquisição de forma parcelada de Materiais de Limpeza e Afins, para uso no Município de Cocal do Sul-SC.
Tipo: Menor preço por item.
Recebimento dos envelopes: Até às 08h15min do dia 04/05/2022.
Abertura: Dia 04/05/2022, às 8h45min.
Informações complementares: O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site www.cocaldosul.sc.gov.br, link “Licitações”, na pasta do referido processo. Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, situada na Av. Dr. Polidoro Santiago, nº 519, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 07h30min às 12h e das 13h às 16h30min
pelo telefone (48) 3444-6006 ou pelo e-mail licitacao@cocaldosul.sc.gov.br.
Cocal do Sul, 19 de abril de 2022.
FERNANDO DE FÁVERI MARCELINO
Prefeito Municipal

DECRETO SAF/N. 390/22

Publicação Nº 3839074

DECRETO SAF/Nº. 390/22, de 13 de abril de 2022.
SUPLEMENTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COCAL DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei n. 1.667, de 23 de dezembro de 2021,
resolve,
DECRETAR:
Art. 1º Fica suplementado do orçamento vigente, do Fundo Municipal de Saúde de Cocal do Sul, a seguinte dotação orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO

11

Manutenção dos Serviços da Gestão em Saúde

2.021

Elemento

Descrição

Valor

4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.02.502

Transferência à Consórcios Públicos

2.000,00

TOTAL ............................................................................................................. R$ 2.000,00
Art. 2º Para dar suporte a suplementação acima, será reduzida no mesmo orçamento a seguinte dotação:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO

11

Manutenção dos Serviços da Gestão em Saúde

2.021

Elemento

Descrição

Valor

Transferência à Consórcios Públicos

2.000,00

3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.02.5002

TOTAL ............................................................................................................... R$ 2.000,00
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Jarvis Gadzinski, 13 de abril de 2022.
FERNANDO DE FAVERI MARCELINO
Prefeito Municipal
JUAREZ DE SOUZA MEDEIROS
Secretário Municipal de Gestão Administrativa,
Fazendária e Planejamento

DECRETO SAF/N. 392/22

Publicação Nº 3840572

DECRETO SAF/N. 392/22, de 14 de abril de 2022.
CRIA O NÚCLEO ESCOLAR DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
FERNANDO DE FÁVERI MARCELINO, Prefeito Municipal de Cocal do Sul, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 45, da
Lei Orgânica Municipal,
DECRETA
Art. 1º Fica criado o Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil nas escolas da rede municipal de educação básica  NEPDEC, que tem como
finalidade dar continuidade ao Programa Defesa Civil na Escola com a atuação dos professores e estudantes como multiplicadores.
Art. 2º O NEPDEC deverá estar representado por todos os segmentos: direção, professores, estudantes, pais e apoiadores, atuando de
forma intersetorial.
Art 3º Anualmente será elaborado um Plano de Atividades Participativo visando o levantamento das ameaças, vulnerabilidades e recursos e
o encaminhamento das ações no âmbito escolar e comunitário.
Art. 4º Dentre as atividades a serem desenvolvidas recomenda-se a avaliação e a atualização dos planos de contingência - PlanCon Edu, palestras, ações comunitárias, mapeamento de áreas de risco, socialização dos temas, campanha de conscientização, gincanas, entre outros.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 14 de abril de 2022.
FERNANDO DE FAVERI MARCELINO
Prefeito Municipal
JUAREZ DE SOUZA MEDEIROS
Secretário Municipal de Gestão Administrativa,
Fazendária e Planejamento
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LUIS CARLOS DE MELO
Secretário Municipal de Educação

DECRETO SAF/N. 393/22

Publicação Nº 3839313

DECRETO SAF/Nº. 393/22, de 18 de abril de 2022.
EXONERA SERVIDOR POR ADERIR AO PDV- (Programa de Desligamento Voluntário).
O PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 265, de 18 de fevereiro de 1997, resolve,
EXONERAR
LEANDRO MACHADO DE AGUIAR, Motorista de Caminhão, por aderir ao PDV – Programa de Desligamento Voluntário, nomeado pelo Decreto SAF/N. 70/14, de 05 de fevereiro de 2014, a partir de 18 de abril de 2022.
Paço Municipal Jarvis Gaidzinski , 18 de abril de 2022.
FERNANDO DE FAVERI MARCELINO
Prefeito Municipal
JUAREZ DE SOUZA MEDEIROS
Secretário Municipal de Gestão Administrativa,
Fazendária e Planejamento

DECRETO SAF/N. 394/22

Publicação Nº 3839315

DECRETO SAF/Nº. 394/22, de 18 de abril de 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, no uso de suas atribuições, resolve:
EXONERAR A PEDIDO
AIUMY SILVA DA SILVA, portadora do CPF nº 074.946.409-75, Professor, ACT 30 horas, nomeada pelo Decreto SAF/N. 220/22, de 14 de
fevereiro de 2022, a partir de 18 de abril de 2022.
Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 18 de abril de 2022.
FERNANDO DE FAVERI MARCELINO
Prefeito Municipal
JUAREZ DE SOUZA MEDEIROS
Secretário Municipal de Gestão Administrativa,
Fazendária e Planejamento

DECRETO SAF/N. 395/22

Publicação Nº 3839318

DECRETO SAF/Nº. 395/22, de 18 de abril de 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, no uso de suas atribuições, resolve:
EXONERAR A PEDIDO
FABRICIO DELFINO SARTOR, portadora do CPF nº 028.537.359-58, Professor, ACT 30 horas, nomeado pelo Decreto SAF/N. 218/22, de 14
de fevereiro de 2022, a partir de 18 de abril de 2022.
Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 18 de abril de 2022.
FERNANDO DE FAVERI MARCELINO
Prefeito Municipal
JUAREZ DE SOUZA MEDEIROS
Secretário Municipal de Gestão Administrativa,
Fazendária e Planejamento
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Concórdia
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 2/2022 - PMC

Publicação Nº 3840398

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 05912F94FD194216C377A788F498C38EA05C9E79

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
Concorrência Nº 2/2022 - PMC
Objeto: Contratação de empresa, em regime de empreitada por preços máximos unitários, para execução dos serviços de operação, tratamento de resíduos e manutenção do Aterro Sanitário Municipal.
Recebimento das propostas: até as 08h30min do dia 25/05/2022.
Abertura: dia 25/05/2022 às 09h00min.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link
“Licitações”. Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua
Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49)
3441-2167.
Registrado no TCE chave: 05912F94FD194216C377A788F498C38EA05C9E79
Concórdia, SC, 19 de abril de 2022.
CLAITON CASAGRANDE
Secretário Municipal de Gestão Urbana

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCURSO Nº 4/2022 - PMC

Publicação Nº 3840232

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FEC82553E2D66EE006486632C4FD035A1CD55CE4

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
Concurso Nº 4/2022 - PMC
O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA, pessoa jurídica de direito público interno, situado à
Rua Leonel Mosele, nº 62, Centro, Concórdia, SC, por intermédio do Secretário Municipal de Desporto e Cultura, Alexandre Trevisan Schneider, COMUNICA A TODOS OS INTERESSADOS que estarão abertas, a partir do dia 25 de abril até 08 de junho de 2022, as inscrições
para o Concurso Miss Concórdia 2022, com objetivo principal a eleição da Miss Concórdia, representante da beleza feminina, promovendo
ainda o incentivo cultural e social da sociedade concordiense, com a possibilidade de participação da eleita representando o Município no
Miss Santa Catarina e Miss Brasil. Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home
page www.concordia.sc.gov.br, link “Diversos”, “Editais”. Quaisquer dúvidas que pairarem sobre esse Edital poderão ser esclarecidas junto à
Diretoria de Cultura, sito a Rua Abramo Eberle nº 322, Concórdia SC, ou através do telefone nº (49) 3442 3930 ou 3442 3248 , em horário
de expediente das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado ou e-mail cultura@concordia.sc.gov.br ou
culturaadministrativo@concordia.sc.gov.br. Registrado no TCE com a chave:FEC82553E2D66EE006486632C4FD035A1CD55CE4
Concórdia, SC, 19 de abril de 2022.
ALEXANDRE TREVISAN SCHNEIDER
Secretário Municipal de Desporto e Cultura

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 - PMC
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 - PMC
Aquisição de Bens

Publicação Nº 3840346

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A0F79F7CC333292DDE7823FEAB21984056FF900F

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para possível aquisição de peças para conserto dos relógios-ponto das diversas Unidades Administrativas do
Município, conforme descrições constantes nos anexos A e B deste edital.
Forma de Pregão: Eletrônico
Tipo: Menor Preço Por Item
Recebimento das propostas: até as 08 h e 15 min do dia 05/05/2022.
Início da Sessão: dia 05/05/2022 às 08 h e 30 min, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link
“Licitações”. Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua
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Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49)
3441-2161. Registrado no TCE com a chave: A0F79F7CC333292DDE7823FEAB21984056FF900F.
Concórdia, SC, 19 de abril de 2022.
NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2022 - PMC
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2022 - PMC
Aquisição de Bens

Publicação Nº 3840133

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6EDA767235AF80FAFE6C06FAE096340ABDE4DE55

Objeto: aquisição de bolo, pão francês, toucas, luvas, pratos e garfos plásticos, para a comemoração dos 88 anos de emancipação política
administrativa do Município de Concórdia, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3.639 de 13 de junho de 2005, conforme especificações
constantes nos anexos "A" e "B" do edital, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital.
Tipo: Menor Preço Por Lote
Recebimento das propostas: até as 10h00min do dia 02/05/2022.
Abertura: dia 02/05/2022 as 14h00min.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link
“Licitações”. Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua
Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49)
3441-2167. Registrado no TCE com a chave: 6EDA767235AF80FAFE6C06FAE096340ABDE4DE55.
Concórdia, SC, 19 de abril de 2022.
WAGNER ISIDORO SIMIONI
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2022 - PMC
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2022 - PMC
Aquisição de Bens

Publicação Nº 3840165

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D116EA0D5C2C90B602CABA55A4B2CEE485DAAABD

Objeto: aquisição de materiais elétricos a serem utilizados em padrão de entrada de energia elétrica, conforme deliberação pelo Conselho
Municipal de Desenvolvimento Econômico (CMDE) com amparo na Lei Complementar 253/2002, de acordo com as especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital.
Tipo: Menor Preço Global
Recebimento das propostas: até as 08h30min do dia 03/05/2022.
Abertura: dia 03/05/2022 as 09h00min.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link
“Licitações”. Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua
Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49)
3441-2167. Registrado no TCE com a chave: D116EA0D5C2C90B602CABA55A4B2CEE485DAAABD.
Concórdia, SC, 19 de abril de 2022.
WAGNER ISIDORO SIMIONI
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022 - PMC
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022 - PMC
Obras e Serviços de Engenharia

Publicação Nº 3840189

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C70939E5A26FBD289FC1334A4DBFD527EC96EFF2

Objeto: Contratação de serviços especializados para elaboração de estudos e projetos, de acordo com o Memorial Descritivo constante no
www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 588

Anexo "D" do Edital. Para os locais indicados abaixo: 1. Edificação da Escola Básica Municipal Nações, Bairro Nações; 2. Edificação da Escola
Básica Municipal Waldemar Pfeiffer, Bairro Industriários; 3. Edificação do Centro Municipal de Educação Infantil Regina Piola, Bairro São
Cristóvão; 4. Edificação do Centro Municipal de Educação Infantil Tamanduá, Distrito de Tamanduá; 5. Barragem, localizada no Bairro Parque
de Exposições; 6. Pontes, vários locais do Município. O recebimento dos Envelopes 01 - DOCUMENTAÇÃO será efetuado na seguinte forma:
INTERESSADOS NÃO CADASTRADOS: ATÉ 9/5/2022 AS 16h00min. INTERESSADOS CADASTRADOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
OU JUNTO AO SICAF: ATÉ 12/05/2022 AS 10h00min. O recebimento do Envelope 02 - PROPOSTA deverá ser efetuado na seguinte forma:
INTERESSADOS CADASTRADOS E NÃO CADASTRADOS: ATÉ 12/5/2022 AS 10h00min. Abertura: dia 12/05/2022 às 14h00min. Informações
complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link Licitações.
Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele,
nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2198. Registrado no TCE com a chave: C70939E5A26FBD289FC1334A4DBFD527EC96EFF2.
Concórdia, SC, 19 de abril de 2022.
GLÁDIS REGINA BIZOLO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação

AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 – PMC

Publicação Nº 3840857

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78/2022- PMC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - PMC
AVISO DE SUSPENSÃO
Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gerenciamento de
manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Município de Concórdia, Fundos, Bombeiros Militares, Polícia Civil e Polícia Militar,
em rede de estabelecimentos especializados e credenciados para aquisição de peças, acessórios e serviços de oficina mecânica em geral,
conforme especificações técnicas e descrições constantes nos anexos “A” e “B” deste edital.
Comunicamos que em decorrência do Despacho/Decisão do Mandado de Segurança nº 5003489-88.2022.8.24.0019/SC, fica suspenso Processo Licitatório n° 78/2022 PMC, Pregão Eletrônico n° 17/2022 PMC.
Concórdia, 19 de abril de 2022.
JOÃO VALMOR REITEL
Secretário Municipal de Infraestrutura Rural

DECRETO Nº 340/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840010

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 340/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
Concede gratificação à servidora SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alterações e na Lei Complementar nº
788, de 21 de fevereiro de 2020 e alterações, e considerando a CI SEMED 344/2022, emitida pela Secretaria Municipal de Educação.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida à servidora SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, ocupante do cargo de Assistente Social, gratificação equivalente
a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento, pelo exercício da função distributiva e de gerência do Programa Bolsa Família da Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 4 de abril de 2022.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
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GLADIS REGINA BIZOLO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 13 de abril de 2022.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 341/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840012

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 341/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
Concede gratificação à servidora KELLY FATIMA HOCH e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alterações, no Decreto nº 66/2022, de
21 de janeiro de 2022 e considerando a CI SEMED 346/2022, emitida pela Secretaria Municipal de Educação.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida à servidora KELLY FATIMA HOCH, ocupante do cargo de Agente Administrativo, gratificação equivalente a 20% (vinte
por cento) sobre o vencimento, enquanto perdurar o trabalho junto à Comissão de Pregoeiros e Equipe de Apoio.
Art. 2º Em face do disposto no art. 1º deste Decreto, fica revogada a gratificação concedida à referida servidora, pelo inciso II do art. 3º do
Decreto nº 262/2021, de 18 de fevereiro de 2021.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 4 de abril de 2022.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração

GLADIS REGINA BIZOLO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 13 de abril de 2022.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 342/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840015

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 342/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
Dá nova redação à alínea “a” do inciso II do art. 2º do Decreto nº 262/2021, de 18 de fevereiro de 2021, que constitui e designa comissão
permanente com a incumbência de proceder a avaliação de servidores municipais do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal,
para efeitos de Promoção por Desempenho e Promoção por Aperfeiçoamento ou Capacitação, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alterações e no art. 41 e seguintes da Lei
Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alterações, e considerando a CI SEMED 345/2022, emitida pela Secretaria Municipal
de Educação.
DECRETA:
Art. 1º A alínea “a” do inciso II do art. 2º do Decreto nº 262/2021, de 18 de fevereiro de 2021, que constitui e designa comissão permanente
com a incumbência de proceder a avaliação de servidores municipais do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal, para efeitos de
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Promoção por Desempenho e Promoção por Aperfeiçoamento ou Capacitação, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º (...)
a) INDIANARA PALHANO RENOSTO BRUSCO;” (NR)
Art. 2º Em face do disposto no art. 1º deste Decreto, fica concedida à servidora INDIANARA PALHANO RENOSTO BRUSCO, ocupante do
cargo de Auxiliar de Creche, do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, gratificação equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o respectivo vencimento, enquanto perdurarem os trabalhos na referida comissão.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 4 de abril de 2022.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração
GLÁDIS REGINA BIZOLLO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação
Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 13 de abril de 2022.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 346/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840021

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 346/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
Concede gratificação pelo exercício de função de coordenação à servidora RENATA DE OLIVEIRA SANTOS.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alterações e considerando a CI SEMED
ADM 377/2022, emitida pela Secretaria Municipal de Educação.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida à servidora RENATA DE OLIVEIRA SANTOS, ocupante do cargo de Auxiliar de Creche, gratificação equivalente a 50%
(cinquenta por cento) sobre o vencimento, pelo desempenho da coordenação do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Natureza,
com dedicação exclusiva, no período de 5 a 12 de abril de 2022, em face do afastamento da titular.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 5 de abril de 2022.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração

GLADIS REGINA BIZOLO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 13 de abril
de 2022.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
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DECRETO Nº 347/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840027

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 347/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
Concede Promoção Vertical a servidores.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 28 e seguintes da Lei
Complementar nº 572, de 29 de novembro de 2010 e alterações, e considerando a avaliação efetuada pela Comissão do Plano de Cargos,
Carreiras e Salários – CPCCS.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida Promoção Vertical, para a Faixa de Vencimento II, aos servidores de provimento estável do Quadro Permanente de
Cargos do Poder Executivo, abaixo relacionados:
I – ELISANE FATIMA GRANA MARTELLO, ocupante do cargo de Auxiliar de Creche;
II – JOANA PAULA SABI MATTIA, ocupante do cargo de Farmacêutico;
III – LENOIR CARVALHO, ocupante do cargo de Servente Braçal;
IV – PAULO RODRIGO DA SILVA, ocupante do cargo de Topógrafo;
V – ROSELEI FATIMA BOTH FUNEZ, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração
Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 13 de abril de 2022.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 348/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840031

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 348/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
Altera dispositivos do art. 1º do Decreto nº 285/2021, de 24 de fevereiro de 2021, que designa membros para compor a Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa Civil – COORPDEC.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei nº 4.980, de 15 de agosto
de 2017 e alteração e no Decreto nº 6.206, de 15 de setembro de 2017.
DECRETA:
Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 285/2021, de 24 de fevereiro de 2021, que designa membros para compor a Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa Civil – COORPDEC, terá dispositivos alterados na forma abaixo:
I – o item 8 da alínea “b” do inciso IV passa a vigorar com a seguinte redação:
“8. LEANDRO BOEIRA ZORZAN;” (NR)
II – o item 3 da alínea “b” do inciso V passa a vigorar com a seguinte redação:
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“4. LEONARDO NATH DARTORA;” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração
Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 13 de abril de 2022.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 349/2022, DE 14 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840036

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 349/2022, DE 14 DE ABRIL DE 2022.
Acresce alíneas ao inciso III do art. 1º do Decreto nº 63/2022, de 21 de janeiro de 2022, que constitui e designa comissão especial e dá
outras providências.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e alterações; no Decreto nº 3.546, de 19 de setembro de 1994; nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho
de 1994 e alterações e na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alterações.
DECRETA:
Art. 1º Ficam acrescidas alíneas ao inciso III do art. 1º do Decreto nº 63/2022, de 21 de janeiro de 2022, que constitui e designa comissão
especial, com a incumbência de avaliar bens móveis e receber os bens móveis duráveis adquiridos pelo Município e pelo Fundo Municipal
de Saúde, na forma abaixo:
“Art. 1º (...)
p) EUCLIDES HENRIQUE SIGNORATTI;
q) ITACIR PERUZZOLO.” (NR)
Art. 2º Em face do disposto no art. 1º deste Decreto, fica concedida aos servidores abaixo relacionados, do Quadro Permanente de Cargos
do Poder Executivo, gratificação equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o respectivo vencimento, enquanto perdurarem os trabalhos na
referida comissão:
I – EUCLIDES HENRIQUE SIGNORATTI, ocupante do cargo de Servente Braçal;
II – ITACIR PERUZZOLO, ocupante do cargo de Motorista.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração
Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 14 de abril de 2022.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
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DECRETO Nº 358/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840038

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 358/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
Averba tempo de contribuição, nos assentamentos funcionais da servidora IVANETE GOSSENHEIMER.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no § 9º do art. 201 da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988; no art. 35 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 164, de 27 de julho de 1999 e alterações; na Lei n° 9.796, de 5 de maio de 1999; no art. 96 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com redação dada pela Lei nº 13.846, de
18 de junho de 2019; na Portaria nº 154, de 15 de maio de 2008, do atual Ministério da Economia/Secretaria de Previdência Social, e no
Ofício Circular Conjunto nº 18/DIRBEN/DIRAT/INSS, de 28 de março de 2019, e considerando o Parecer Jurídico emitido pelo Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia – IPRECON, em 13 de abril de 2022.
DECRETA:
Art. 1º Ficam averbados 2.883 dias, ou seja: 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de tempo de contribuição, nos assentamentos funcionais da servidora IVANETE GOSSENHEIMER, ocupante do cargo de Atendente de Consultório Odontológico, conforme Certidão
de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em 10 de abril de 2019.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração
Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 18 de abril de 2022.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 359/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840041

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 359/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
Averba tempo de contribuição, nos assentamentos funcionais da servidora SANDRA MORAES SULENTA.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no § 9º do art. 201 da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988; no art. 35 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 164, de 27 de julho de 1999 e alterações; na Lei n° 9.796, de 5 de maio de 1999; no art. 96 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com redação dada pela Lei nº 13.846, de
18 de junho de 2019; na Portaria nº 154, de 15 de maio de 2008, do atual Ministério da Economia/Secretaria de Previdência Social, e no
Ofício Circular Conjunto nº 18/DIRBEN/DIRAT/INSS, de 28 de março de 2019, e considerando o Parecer Jurídico emitido pelo Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia – IPRECON, em 13 de abril de 2022.
DECRETA:
Art. 1º Ficam averbados 2.038 dias, ou seja: 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de tempo de contribuição, nos assentamentos
funcionais da servidora SANDRA MORAES SULENTA, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em 21 de março de 2022.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
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NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração
Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 18 de abril de 2022.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 360/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840042

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 360/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
Concede abono de permanência à servidora NELCI BERNARDT.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 9º e 10, da Lei Complementar nº 837, de 8 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, à servidora NELCI BERNARDT, ocupante do cargo de Professor, matrícula 34819-01, abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até a data da concessão da aposentadoria.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 6 de abril de 2022.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração
Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 18 de abril de 2022.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 361/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840045

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 361/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
Concede abono de permanência à servidora MARCIA SIMONE DAL BOSCO BET.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 9º e 10, da Lei Complementar nº 837, de 8 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, à servidora MARCIA SIMONE DAL BOSCO BET, ocupante dos cargos de Professor, matrículas 92843-00 e 92843-01,
abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, a partir de 5 de abril de 2022, até a data da concessão da
aposentadoria.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração
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Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 18 de abril de 2022.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 6.765, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840005

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 6.765, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito suplementar.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto nos arts. 9º e 11 da Lei nº 5.607,
de 15 de dezembro de 2021.
DECRETA :
Art. 1º Fica suplementada, com recursos do excesso de arrecadação a ser verificado no exercício de 2022, a dotação constante no elemento
do seguinte projeto/atividade do orçamento vigente:
Órgão
30
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA
Unidade Orçamentária
30.001
Desporto – SEDEC
Projeto/Atividade
0027.0811.0076.2452
Ações do Desporto e Rendimento – Desporto
Elemento
3.3.50.00.00.00.00.00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Fonte de Recursos
01.000001
Recursos Ordinários – PMC ..................... R$ 268.500,00
TOTAL SUPLEMENTADO ........................................................................................................................................................... R$ 268.500,00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração

ENORI ANTONIO BOLSI
Secretário Municipal da Fazenda

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 19 de abril de 2022.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 6/2022 – "IV EDIÇÃO DA FEIRA DA RUA COBERTA 2022

Publicação Nº 3840321

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA – SC
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 6/2022 PMC
Objeto: A Secretaria Municipal de Desporto e Cultura, estabelecida neste Município de Concórdia, SC, rua Leonel Mosele, nº 62, Centro –
Concórdia – CEP: 89700-176, por intermédio do Secretário Municipal de Cultura, senhor Alexandre Trevisan Schneider, COMUNICA A TODOS
OS INTERESSADOS que estão abertas, a partir do dia 20 até o dia 29 de abril de 2022, as inscrições para credenciamento de interessados
em participar da IV EDIÇÃO DA FEIRA DA RUA COBERTA 2022, que será realizada no Município de Concórdia no dia 7 de maio de 2022, das
09h00 às 17h30, na Rua Leonel Mosele, 62, Centro (Rua Coberta), Concórdia, SC, observado para sua realização as orientações e determinações das autoridades de saúde, bem como outras medidas de enfrentamento da COVID-19. Credenciamento: a partir de 20 até 29 de abril
de 2022. Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.
br, Portal do Município de Concórdia, link “Diversos”, “Editais”, “Credenciamento”, “2022”, “PMC”, “Credenciamento 6/2022”. Quaisquer outros esclarecimentos necessários, poderão ser obtidos junto à Diretoria Municipal de Cultura, no horário das: 8h:00min às 11h:30min e das
13h:30min às 17h:00min, de Segunda a Sexta-feira ou através do telefone nº (49) 3442 3930 ou e-mail culturaadministrativo@concordia.
sc.gov.br.
Concórdia, SC, 19 de abril de 2022.
ALEXANDRE TREVISAN SCHNEIDER
Secretário Municipal de Desporto e Cultura - SEDEC
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Publicação Nº 3840956

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PSE nº 06/2022
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e
as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Cofinanciamento – FMAS PSEMAC, no valor de R$
3.330,67 (três mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos).
Concórdia SC, 19 de abril de 2022.
JAIME ESTEVÃO BERNARDI
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2022 – PMC

Publicação Nº 3839384

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 00C02DCF2F211E9DEDC0B260B8B67F7420A920FC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2022 - PMC

O Secretário Municipal de Gestão Urbana, torna público que ratificou o ato do Senhor Miro Toldo, Diretor de Serviços Urbanos, que declarou
dispensável a licitação, nos termos do Art. 24, I,da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações, homologada em 19/04/2022, para a
Elaboração de plano básico de zona de ruído do aeródromo de Concordia de acordo com as normas estabelecidas pela Agencia Nacional
de Aviação Civil - ANAC.; a favor de M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA no valor total de R$ 4.688,00 (quatro mil , seiscentos e
oitenta e oito reais).
Registrado no TCE: 00C02DCF2F211E9DEDC0B260B8B67F7420A920FC
CLAITON CASAGRANDE
Secretário Municipal de Gestão Urbana

PORTARIA Nº 64/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840001

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
PORTARIA Nº 64/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O Secretário de Administração do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 82/2017, de 19 de janeiro de 2017 e alterações, c/c o disposto nos arts. 127-A
e 127-B da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.
RESOLVE:
Art. 1º Renovar, por um ano, a partir de 2 de maio de 2022, o prazo da licença para acompanhamento de excepcional, objeto da Portaria
nº 193/2020, de 22 de outubro de 2020, concedida à servidora MIRIAM BLANK, ocupante do cargo de Auxiliar de Creche, respeitado o
cumprimento de 25 (vinte e cinco) horas semanais, sem prejuízo da remuneração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração

RETIFICAÇÃO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2021 DE 03 DE
FEVEREIRO DE 2021 – PROCESSO N° 1878/2021

Publicação Nº 3840982

RETIFICAÇÃO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2021 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 – PROCESSO N° 1878/2021
Concedente: Município de Concórdia.
Convenente: Associação de Moradores de Agricultores de Santo Antônio
Objeto do apostilamento: Prorrogação do prazo para Prestação de Contas da 2ª Parcela do Termo de Colaboração nº 17/2021, firmado em
03 de fevereiro de 2021.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Número do Termo de Colaboração constante na publicação no Diário Oficial dos Municípios, Edição Nº 3787, do dia 04/03/2022, onde se lê
Termo de Colaboração Nº 27/2021, leia-se 17/2021.
Concórdia, 19 de abril de 2022.
MAURO MARTINI
Administrador - Geral do FUMDEAGRO e
Secretário Municipal da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuário
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Cordilheira Alta
Prefeitura
DECRETO N° 222/2022

Publicação Nº 3839077

DECRETO Nº 222, DE 19 DE ABRIL DE 2022
“DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR, ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial
descritas na Lei Orgânica Municipal, considerando a Processo Seletivo 03/2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica contratado, a partir do dia 19 de abril de 2022, em caráter temporário por excepcional interesse público, para atendimento da
Secretaria Municipal de Educação, LICIANE GARCIA na função de Professor de Educação Infantil - Habilitado, com carga horária de 20 horas
semanais.
Art. 2º O servidor se sujeitará ao disposto na Lei Municipal n. 468/2001 e, subsidiariamente, nas Leis Complementares n. 18/2001 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Cordilheira Alta) e n. 92/2013 (Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos do Magistério de Cordilheira Alta).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta/SC, 19 de abril de 2022.
Registrado e publicado em data supra.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal

DECRETO N° 223/2022

Publicação Nº 3839073

DECRETO Nº 223, DE 19 DE ABRIL DE 2022
“DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR, ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial
descritas na Lei Orgânica Municipal, considerando a Processo Seletivo 03/2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica contratado, a partir do dia 19 de abril de 2022, em caráter temporário por excepcional interesse público, para atendimento da
Secretaria Municipal de Educação, LICIANE GARCIA na função de Professor de Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) - Habilitado, com carga
horária de 20 horas semanais.
Art. 2º O servidor se sujeitará ao disposto na Lei Municipal n. 468/2001 e, subsidiariamente, nas Leis Complementares n. 18/2001 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Cordilheira Alta) e n. 92/2013 (Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos do Magistério de Cordilheira Alta).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta/SC, 19 de abril de 2022.
Registrado e publicado em data supra.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
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Nº: 54/2022
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Publicação Nº 3839566
PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº: 21/2022

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/SC
CNPJ: 95.990.198/0001-04
CONTRATADA: EDINEI BIANCHI ME
CNPJ: 15.528.373/0001-07
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA
MÁQUINA (TRATOR DE PNEU) COM OPERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO
DE CORDILHERA ALTA/SC.
VALOR: R$ 446.000,00 (Quatrocentos e quarenta e seis mil reais).
VIGÊNCIA = INÍCIO: 19/04/2022 TÉRMINO: 19/04/2023.
Cordilheira Alta/SC 19 de abril de 2022.
RUDIMAR MARAFON
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 06/2022 DISPENSA 03/2022 FMS

Publicação Nº 3840841

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Fundo Municipal de Saúde de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, torna público a dispensa de licitação conforme abaixo:
PROCESSO LICITATÓRIO: 06/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 03/2022
SOLICITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM CORDILHEIRA ALTA/SC.
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.
VALOR TOTAL DO PROCESSO: R$ R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos reais).
CONTRATADO: RAJU INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Cordilheira Alta/SC, em 19 de abril de 2022.
RUDIMAR MARAFON
Secretario Municipal de Administração

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 03/2022 - FMS

Publicação Nº 3840846

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Pelo presente Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação, Eu, Rudimar Marafon, Secretário Municipal de Administração, de Cordilheira
Alta/SC, à vista o Termo de Dispensa de Licitação n° 03/2022 fms, no processo administrativo de nº. 06/2022 fms, reconhecendo a hipótese
Dispensa de licitação, amparado legalmente no artigo 24, inciso II, da Lei n. º 8.666/93, ficando assim dispensado do procedimento licitatório, tendo em vista a adequação das funções e finalidade de Contratação, venho RATIFICAR a presente dispensa.
Ficando assim adjudicado a favor da RAJU INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 81.771.784/00020-34, com o objetivo de:
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM CORDILHEIRA ALTA/SC., perfazendo um valor global de R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos
reais). Tudo em conformidade com a legislação vigente.
Publique-se o presente.
Cordilheira Alta/SC, 19 de abril de 2022.
RUDIMAR MARAFON
Secretário Municipal de Administração
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Coronel Freitas
Prefeitura
DECRETO Nº 9485/2022

Publicação Nº 3839214

DECRETO Nº. 9.485 DE 18 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.
O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina Sr. Delir Cassaro, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com o resultado do Concurso Público - Edital Nº 001/2020.
DECRETA
Art. 1º Fica nomeado o servidor municipal, André Becker, para o cargo de Engenheiro Agrônomo, lotada na Secretaria de Agricultura, Estradas, Meio Ambiente e Serviços Urbanos com carga horária de 40 (quarente) horas semanais, percebendo o vencimento constante no nível
17, do Anexo II, da Lei Nº 2079, de 22/06/2015.
Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão utilizados os recursos consignados no Orçamento Vigente.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 18 de abril de 2022.
Delir Cassaro
Prefeito Municipal
Registrada nesta secretaria em data supra e publicado no átrio do centro Administrativo.
Carolina Rosalen Piva
Consultor Jurídico

DECRETO Nº 9486/2022

Publicação Nº 3839221

DECRETO Nº. 9.486 DE 18 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 18/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022, DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC PARA OS PROPONENTES VENCEDORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina Sr. Delir Cassaro, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente o disposto na Lei Nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93;
DECRETA
Art. 1º. Fica homologado o objeto da licitação, proferida pela Comissão de Licitação, no Processo De Licitação nº. 18/2022 – Pregão Presencial Nº. 10/2022, do Município de Coronel Freitas - SC, na sua exata ordem de classificação.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da licitação referida: CESAR AUGUSTO BARELLA, com o item Nº: 01, no valor de R$ 255.500,00 (Duzentos
e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais).
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 18 de abril de 2022.
Delir Cassaro
Prefeito Municipal
Registrada nesta secretaria em data supra e publicado no átrio do centro Administrativo.
Carolina Rosalen Piva
Consultor Jurídico
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Publicação Nº 3839231

DECRETO Nº. 9.487 DE 18 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 19/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC PARA OS PROPONENTES VENCEDORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina Sr. Delir Cassaro, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente o disposto na Lei Nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93;
DECRETA
Art. 1º. Fica homologado o objeto da licitação, proferida pela Comissão de Licitação, no Processo De Licitação nº. 19/2022 – Pregão Presencial Nº. 11/2022, do Município de Coronel Freitas - SC, na sua exata ordem de classificação.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da licitação referida: EMBRAPAV – EMPRESA BRASILEIRA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA, com o item Nº: 01,
no valor de R$ 178.500,00 (Cento e setenta e oito mil e quinhentos reais).
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 18 de abril de 2022.
Delir Cassaro
Prefeito Municipal
Registrada nesta secretaria em data supra e publicado no átrio do centro Administrativo.
Carolina Rosalen Piva
Consultor Jurídico

DECRETO Nº 9488/2022

Publicação Nº 3839238

DECRETO Nº. 9.488 DE 18 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 30/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº
08/2022, DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS PARA O PROPONENTE VENCEDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina Sr. Delir Cassaro, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente o disposto na Lei nº 8.666/93;
DECRETA
Art. 1º. Fica homologado o objeto da licitação, proferida pela Comissão de Licitação, no Processo De Licitação nº. 30/2022 – Dispensa de
Licitação para Compras e Serviços Nº. 08/2022, do Município de Coronel Freitas, na sua exata ordem de classificação.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da licitação referida: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA, com os itens Nº: 01, no valor de R$ 89.756,10
(Oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e dez centavos); 02, no valor de R$ 47.869,92 (Quarenta e sete mil, oitocentos e
sessenta e nove reais e noventa e dois centavos); 03, no valor de R$ 47.869,92 (Quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais
e noventa e dois centavos); 04, no valor de R$ 15.956,64 (Quinze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos);
05, no valor de R$ 15.956,64 (Quinze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos); 06, no valor de R$ 47.869,92
(Quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) ; 07, no valor de R$ 15.956,64 (Quinze mil, novecentos
e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos); 08, no valor de R$ 47.869,92 (Quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais
e noventa e dois centavos); 09, no valor de R$ 23.934,96 (Vinte e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos) e
10, no valor de R$ 15.956,64 (Quinze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 18 de abril de 2022.
Delir Cassaro
Prefeito Municipal
Registrada nesta secretaria em data supra e publicado no átrio do centro Administrativo.
Carolina Rosalen Piva
Consultor Jurídico

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

TERMO ADITIVO Nº 12/2022

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 602

Publicação Nº 3839097

PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO Nº 12/2022
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
8º TERMO ADITIVO Nº 12/2022 AO CONTRATO Nº 31/2017
Contratado: Sudoeste Transportes Coletivos LTDA - ME
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA Fica alterada a CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL do Contrato nº 31/2017, prorrogando-se
o termo final de vigência do contrato com duração até o dia 31/12/2022, se existir interesse da administração, podendo ser rescindido a
qualquer momento a critério da Administração com fundamento no Art. 57, da Lei de Licitações.
PARÁGRAFO ÚNICO O presente aditivo passa a viger a partir do dia 01 de maio de 2022.
Vigência: 31/12/2022.

TERMO ADITIVO Nº 13/2022

Publicação Nº 3839103

PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO Nº 13/2022
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
7º TERMO ADITIVO Nº 13/2022 AO CONTRATO Nº 32/2017
Contratado: FOPPA TRANSPORTES E TURISMO LTDA- ME
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA Fica alterada a CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL do Contrato nº 32/2017, prorrogando-se
o termo final de vigência do contrato com duração até o dia 31/12/2022, se existir interesse da administração, podendo ser rescindido a
qualquer momento a critério da Administração com fundamento no Art. 57, da Lei de Licitações.
PARÁGRAFO ÚNICO O presente aditivo passa a viger a partir do dia 01 de maio de 2022.
Vigência: 31/12/2022.

TERMO ADITIVO Nº 14/2022

Publicação Nº 3839109

PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO Nº 14/2022
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
9º TERMO ADITIVO Nº 14/2022 AO CONTRATO Nº 33/2017
Contratado: MAXIMINO SOLIVO ME
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA Fica alterada a CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL do Contrato nº 33/2017, prorrogando-se
o termo final de vigência do contrato com duração até o dia 31/12/2022, se existir interesse da administração, podendo ser rescindido a
qualquer momento a critério da Administração com fundamento no Art. 57, da Lei de Licitações.
PARÁGRAFO ÚNICO O presente aditivo passa a viger a partir do dia 01 de maio de 2022.
Vigência: 31/12/2022.

TERMO ADITIVO Nº 15/2022

Publicação Nº 3840622

PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO Nº 15/2022
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
8º TERMO ADITIVO Nº 15/2022 AO CONTRATO Nº 35/2017
Contratado: NSTUR TRANSPORTES E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA Fica alterada a CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL do Contrato nº 35/2017, prorrogando-se
o termo final de vigência do contrato com duração até o dia 31/12/2022, se existir interesse da administração, podendo ser rescindido a
qualquer momento a critério da Administração com fundamento no Art. 57, da Lei de Licitações.
PARÁGRAFO ÚNICO O presente aditivo passa a viger a partir do dia 01 de maio de 2022.
Vigência: 31/12/2022.

TERMO ADITIVO Nº 16/2022

Publicação Nº 3839114

PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO Nº 16/2022
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
7º TERMO ADITIVO Nº 16/2022 AO CONTRATO Nº 34/2017
Contratado: Mecânica E Transporte Rodoviário De Passageiros Vargas LTDA ME
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA Fica alterada a CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL do Contrato nº 34/2017, prorrogando-se
o termo final de vigência do contrato com duração até o dia 31/12/2022, se existir interesse da administração, podendo ser rescindido a
qualquer momento a critério da Administração com fundamento no Art. 57, da Lei de Licitações.
PARÁGRAFO ÚNICO O presente aditivo passa a viger a partir do dia 01 de maio de 2022.
Vigência: 31/12/2022.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

TERMO ADITIVO Nº 18/2022

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 603

Publicação Nº 3839126

PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO Nº 18/2022
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
7º TERMO ADITIVO Nº 18/2022 AO CONTRATO Nº 29/2017.
Contratado: VAZ E SILVA TRANSPORTES LTDA- ME
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA Fica alterada a CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL do Contrato nº 29/2017, prorrogando-se
o termo final de vigência do contrato com duração até o dia 31/12/2022, se existir interesse da administração, podendo ser rescindido a
qualquer momento a critério da Administração com fundamento no Art. 57, da Lei de Licitações.
PARÁGRAFO ÚNICO O presente aditivo passa a viger a partir do dia 01 de maio de 2022.
Vigência: 31/12/2022.

TERMO ADITIVO Nº 19/2022

Publicação Nº 3839151

PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO Nº 19/2022
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
1º TERMO ADITIVO Nº 19/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 02/2022
Contratado: SAMI CONSTRUÇÕES LTDA
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA Fica alterada a CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR CONTRATUAL E PAGAMENTO do Contrato nº 02/2022 sendo
aditivado o valor de R$ 9.513,79 (nove mil quinhentos e treze reais e setenta e nove centavos).
Vigência: 21/01/2023.

TERMO ADITIVO Nº 20/2022

Publicação Nº 3840864

PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO Nº 20/2022
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
4º TERMO ADITIVO Nº 20/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 59/2019
Contratado: OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO Fica alterada a CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, acrescentando-se ao item 2 do edital de
licitação nº 71/2019, o qual originou o contrato nº 59/2019, os seguintes itens:
- 3 Postes metálico de 4” galvanizado a fogo, com quadro de comando compatível com padrão CELESC, com aterramento e caixa de inspeção de ferro conforme norma NBR-5410.
- 2 câmeras full HD com reconhecimento de placas para vias públicas, com especificações mínimas de: resolução de 2 megapixels, alimentação de POE 802.a3f, infravermelho de 8 metros, proteção IP67 e codec H.265, zoom motorizado, suporte a cartão micro-SD, lista com 10
mil placas proibidas e permitidas, 1 saída de alarme.
- 5 câmeras full HD para monitoramento de locais públicos com especificações mínimas de: resolução de 2 megapixels, alimentação POE
802.a3f, infravermelho de 20 metros, proteção IP67 e codec H.265.
- 1 câmera full HD Speed Dome 20 vezes zoom óptico, com especificações mínimas de: resolução de 2 megapixels, alimentação POE 802ª.3f,
infravermelho de 20 metros, proteção de IP67 e codec H.265, zoom motorizado, suporte a cartão micro-SD, índice de proteção IK10 e
análise inteligente de vídeo
- 01 monitores 39” LED.
– 1 NVD 16 canais 4K com HD 4TB cada, com especificações mínimas de: 1 interface de rede Gigabit Ethernet, suporte de gravação de
8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (full HD/1080p) com taxa de 30 frames por canal. Capacidade 2HDs de até 8 Tera Bytescada, os HDs
devem possuir garantia de 3 anos e serem específicos para gravação em sistemas de vigilância.
- 2 licenças para reconhecimento de placa no sistema web
- 3 pontos de internet com capacidade individual de 40MB simétricos para interligação na unidade de Polícia Militar de Coronel Freitas.
CLÁUSULA SEGUNDA Fica alterada a CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL do Contrato nº 59/2019: fica aditivado o valor de R$
1.860,00 (Um mil oitocentos e sessenta reais) mensais, totalizando 14,880,00 (quatorze mil oitocentos e oitenta reais) para o ano de 2022.
PARÁGRAFO ÚNICO O presente aditivo passa a viger a partir do dia 01 de maio de 2022.
Vigência: 31/12/2022.
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Coronel Martins
Prefeitura
PORTARIA Nº 094/2022

Publicação Nº 3839677

PORTARIA Nº 094 DE 04 DE ABRIL DE 2022.
AUTORIZA GOZO DE SALDO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, CONCEDIDAS E PAGAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o disposto no
art. 94, VI da Lei Orgânica Municipal, 2ª Edição Consolidada em 12/12/2005, em conformidade com o Art. 93, da Lei Complementar Nº 040
de 29/04/2014 – Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Coronel Martins:
Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade, do interesse público e da publicidade;
Considerando o saldo remanescente de 15 (quinze) dias, referente ao período de 01/04/2020 a 31/03/2021, concedidas através da Portaria
nº. 021 de 18 de janeiro de 2022, para o gozo das férias no período de 01/02/2022 à 15/02/2022;
Considerando o retorno da servidora a partir do dia 04 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria Nº. 039 de, 04 de Fevereiro de 2022;
Considerando o saldo remanescente de 15 (quinze) dias, referente ao período de 01/04/2021 a 31/03/2022, concedidas através da Portaria
nº 082 de 16 de março de 2022, para o gozo das férias no período de 23 de março de 2022 à 06 de abril de 2022.
Considerando o retorno da servidora a partir do dia 28 de Março de 2022, conforme Portaria nº. 093 de, 28 de março de 2022;
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o gozo de saldo das férias já concedidas e pagas, a Servidora abaixo relacionada, no período e referência que especifica:
01 – Para gozo de 17 (Dezessete) dias, no período do dia 06 ao dia 22 de Abril de 2022.
MAT.

NOME

CARGO

120

Geneci da Costa Pertussatti

Fiscal de Tributos/Assessora de Gabinete

REFERÊNCIA
(período aquisitivo)
01/04/2020 a 31/03/2021
01/04/2021 a 31/03/2022

Parágrafo Único - Fica a Servidora com saldo de férias de 05 (cinco) dias, remanescente dos 15 (quinze) dias, referente ao período de
01/04/2021 a 31/03/2022, concedidas através da Portaria nº 082 de 16 de março de 2022, anotando-se em sua ficha funcional o direito ao
gozo do saldo das mesmas em outra oportunidade.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC,
em 04 de Abril de 2022.
MOACIR BRESOLIN
Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.
SOELI MOREIRA
Chefe de Gabinete

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 605

1º ADITIVO JORNAL DO POVO

Publicação Nº 3839394
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7669480FBF0092F9EB1399AFA19B3FC9A27BCC7D

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DIVULGAÇÃO ESCRITA DE ATOS OFICIAIS E MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coronel Martins, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ sob o n. 95.993.093/0001-09. com endereço na Rua Porto Alegre, 47, Centro,
Coronel Martins/SC, neste ato representado por seu Prefeito Sr. MOACIR BRESOLIN, brasileiro,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE:
CONTRATADO: Jornal do Povo Ltda., inscrito no CNPJ n. 80.076.326/0001-31, com sede na Rua
Major Azambuja, 211, sala 03, Bairro São Cristóvão, São Domingos/SC, neste ato representado pela
Senhora MARGARETE WOSNES DE JESUS, brasileira, administradora, portadora do CPF n.
927.886.969-49, residente e domiciliada na Rua Santo Antonio, 10, Bairro Ari Bortoli, São
Domingos/SC, doravante denominada CONTRATADO.
FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente ao Processo Licitatório 008/2021, Pregão Presencial
n. 005/2021.
Considerando os princípios administrativos que regem a administração pública;
Considerando a supremacia do interesse público;
Considerando o disposto § 1º, do artigo 65 da Lei 8.666/93;
Considerando a necessidade de divulgação dos atos oficiais do Município;
Considerando o requerimento apresentado pela contratada, solicitando a prorrogação do prazo
contratual;
Considerando o acordo entre as partes, através da assinatura do presente.
Resolvem, de comum acordo, celebrar Termo Aditivo, conforme cláusulas e condições abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA do contrato
n. 002/2021, que passa a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
O presente Contrato terá vigência até 23 de abril de 2023, podendo ser
prorrogado, em caso de necessidade, mediante livre acordo entre as partes,
formalizado em termo aditivo contratual.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO:
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato PREFE n. 002/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO:
Para as questões decorrentes da execução deste termo aditivo de contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de São Domingos (SC), exceto o que dispõe o inciso X do art. 29 da Constituição Federal.
E, por estarem assim justos e contratados, as partes firmam o presente, juntamente com as
testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos.
Coronel Martins, 19 de abril de 2022.

Moacir Bresolin
Prefeito Municipal
Contratante

Jornal do Povo Ltda.
Margarete Wosnes de Jesus
Contratado

Testemunhas:
1 – Leonardo Severgnini
2 - Gabriel Roberto Pozzer
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Correia Pinto
Prefeitura
PORTARIA - Nº0361/2022

Publicação Nº 3841070

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PORTARIA NÚMERO 0361/2022
DE 18 DE ABRIL DE 2022
O Prefeito do Município de Correia Pinto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 95, inciso VIII,
da Lei Orgânica Municipal de 12/09/2012, Lei Municipal N° 0497, de 24/05/1993, e Lei Complementar nº 0020, de 08/03/2007, e posteriores
alterações,
RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, à pedido, da função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS “A”, do quadro de pessoal da Secretaria de Obras, da Prefeitura
do Município de Correia Pinto, o(a) Sr.(a) ACENIR CAMARGO, conforme Portaria de Nomeação nº 0375/1990, de 06/02/1990, Concurso
Público, Edital 002/1989.
Gabinete do Prefeito, em 18 de Abril de 2022.
EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS
Prefeito
Registrada e Publicada a presente Portaria no Gabinete do Prefeito
Correia Pinto, em 18 de Abril de 2022.
OLIVEIRA PIRES BURG
Chefe de Gabinete

PORTARIA - Nº0362/2022

Publicação Nº 3841075

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PORTARIA NÚMERO 0362/2022
DE 18 DE ABRIL DE 2022
O Prefeito do Município de Correia Pinto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 95, inciso VIII
da Lei Orgânica Municipal de 12 de setembro de 2012, e Lei Municipal nº 0497/93, de 24 de maio de 1993, do Estatuto dos Servidores do
Município de Correia Pinto,
RESOLVE:
Art. 1º- NOMEAR, por concurso, o(a) Sr.(a) ACENIR CAMARGO, inscrito(a) no CPF sob nº 592.486.969-53, brasileiro(a), maior, capaz, para
ocupar e exercer o cargo de OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLANAGEM – B, do Município de Correia Pinto – SC, classificado(a)
através do Concurso Público, conforme Edital nº 001/2019, homologado pelo Decreto nº 1492/2019, sob o regime previsto no Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Município de Correia Pinto.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, em 18 de Abril de 2022.
EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS
Prefeito
Registrada e Publicada a presente Portaria no Gabinete do Prefeito
Correia Pinto, em 18 de Abril de 2022.
OLIVEIRA PIRES BURG
Chefe de Gabinete
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Corupá
Prefeitura
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/2019 MULTI CLINICA CATARINA LTDA

Publicação Nº 3840950

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
025/19
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no
CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal
na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.
CONTRATADO: MULTI CLINICA CATARINA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o no 30.223.022/0001-81 e CNES
(Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) sob o
nº. 9636862, estabelecida na Rua Henrique Marquardt nº
114, Czerniewicz, município de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, CEP 89.255-070.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO
Constitui objeto do presente termo aditivo ao Contrato n.º
25/2019 a prorrogação do prazo contratual por mais 12
(doze) meses, a contar a partir de 25 de abril de 2022 até
24 de abril de 2023, com fundamento no artigo 57, inciso
II da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.
Data da Assinatura: 20/04/2022
Data da Vigência: 25/04/2022 A 24/04/2023
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL
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Publicação Nº 3840704

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A7000A6B8F89B0523BE0A86CCEA2760E1A28D366

MUNICÍPIO DE CORUPÁ

Pág

Estado de Santa Catarina
CNPJ:
83.102.467/0001-70
Endereço:
Avenida GETULIO VARGAS - 443
Telefone:
(47) 3375-6500

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

CEP:
Cidade:

1

/

2

89.278-000
Corupá

Pregão
16/2022
Processo Administrativo: 65/2022
Adjudicação: 1

O(a) Sr(a). LUIZ CARLOS TAMANINI, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, conforme o parecer da comissão
de licitação resolve:
Adjudico a presente licitação nos termos e autorizo a emissão das notas de empenho das adjudicações abaixo:
Recurso:
Órgão:
Unidade:
Ação:
Elemento:
Vínculo:

369
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1 - DIVISÃO DE AGRICULTURA
1015 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
3449052400000000000 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
1000000 - Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.

Fornecedor: 532363 - TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
Item

Produto

1

ROÇADEIRA
ARTICULADA, UN
ACIONADA
POR
TRATOR
AGRÍCOLA,
COM
POTÊNCIA
SUPERIOR A 60CV, ACOPLADA EM 3
PONTOS, ACIONADA PELA TOMADA
DE FORÇA 540 RPM, CAT II; 02
(DUAS)
FACAS
DE
CORTE;
LARGURA DE CORTE MÍNIMA DE 1,4
METROS;
CAPACIDADE
DE
RESERVATÓRIO
HIDRÁULICO
SUPERIOR A 120 LITROS; ALTURA
DE CORTE MÍNIMO DE 20 MM; O
EQUIPAMENTO DEVERÁ REALIZAR
ROÇADAS EM DECLIVES, ACLIVES
E PODAS EM ÁRVORES; COMANDO
INSTALADO NA CABINE DO TRATOR
PARA QUE O ACIONAMENTO SEJA
PRECISO E DE FÁCIL OPERAÇÃO;
FABRICAÇÃO EM AÇO CARBONO
1020
OU
SUPERIOR;
O
EQUIPAMENTO
DEVERÁ
TER
DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,4M DE
LARGURA,3,2 DE COMPRIMENTO E
2,6M
DE
ALTURA;
POSSUIR
ÂNGULO NO BRAÇO SECUNDÁRIO
PARA POSICIONAR A ROÇADEIRA
NA LATERAL DO TRATOR, COM
DESLOCAMENTO MÍNIMO DE 1M DE
SEU
EIXO
CENTRAL,
ASSIM
POSSIBILITANDO
REALIZAR
ROÇADAS DE FORMA QUE O
OPERADOR NÃO NECESSITE GIRAR
O CORPO PARA VISUALIZAR O
EQUIPAMENTO; A INSTALAÇÃO DO
EQUIPAMENTO
DEVERÁ
SER
REALIZADA GRATUITAMENTE NO
TRATOR,
FEITA
POR
UM
PROFISSIONAL HABILITADO

Unidade

Marca
LAVRALE

Quantidade

Unitário

Valor Total

0,24167

R$60.000,00

R$14.500,00

Total do Fornecedor:

R$14.500,00

Total do Adjudicado para o Recurso:

R$14.500,00

LUIZ CARLOS
TAMANINI:381
11055900

Assinado de forma
digital por LUIZ CARLOS
TAMANINI:38111055900
Dados: 2022.04.19
15:57:33 -03'00'
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MUNICÍPIO DE CORUPÁ

Pág

Estado de Santa Catarina
CNPJ:
83.102.467/0001-70
Endereço:
Avenida GETULIO VARGAS - 443
Telefone:
(47) 3375-6500
Recurso:
Órgão:
Unidade:
Ação:
Elemento:
Vínculo:

CEP:
Cidade:

2

/

2

89.278-000
Corupá

494
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1 - DIVISÃO DE AGRICULTURA
1015 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
3449052400000000000 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
1790026 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado - Aquisição de Implementos Agrícolas -TesouroEx. Cor.

Fornecedor: 532363 - TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
Item

Produto

1

ROÇADEIRA
ARTICULADA, UN
ACIONADA
POR
TRATOR
AGRÍCOLA,
COM
POTÊNCIA
SUPERIOR A 60CV, ACOPLADA EM 3
PONTOS, ACIONADA PELA TOMADA
DE FORÇA 540 RPM, CAT II; 02
(DUAS)
FACAS
DE
CORTE;
LARGURA DE CORTE MÍNIMA DE 1,4
METROS;
CAPACIDADE
DE
RESERVATÓRIO
HIDRÁULICO
SUPERIOR A 120 LITROS; ALTURA
DE CORTE MÍNIMO DE 20 MM; O
EQUIPAMENTO DEVERÁ REALIZAR
ROÇADAS EM DECLIVES, ACLIVES
E PODAS EM ÁRVORES; COMANDO
INSTALADO NA CABINE DO TRATOR
PARA QUE O ACIONAMENTO SEJA
PRECISO E DE FÁCIL OPERAÇÃO;
FABRICAÇÃO EM AÇO CARBONO
1020
OU
SUPERIOR;
O
EQUIPAMENTO
DEVERÁ
TER
DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,4M DE
LARGURA,3,2 DE COMPRIMENTO E
2,6M
DE
ALTURA;
POSSUIR
ÂNGULO NO BRAÇO SECUNDÁRIO
PARA POSICIONAR A ROÇADEIRA
NA LATERAL DO TRATOR, COM
DESLOCAMENTO MÍNIMO DE 1M DE
SEU
EIXO
CENTRAL,
ASSIM
POSSIBILITANDO
REALIZAR
ROÇADAS DE FORMA QUE O
OPERADOR NÃO NECESSITE GIRAR
O CORPO PARA VISUALIZAR O
EQUIPAMENTO; A INSTALAÇÃO DO
EQUIPAMENTO
DEVERÁ
SER
REALIZADA GRATUITAMENTE NO
TRATOR,
FEITA
POR
UM
PROFISSIONAL HABILITADO

Unidade

Marca
LAVRALE

LUIZ CARLOS
TAMANINI:38111055900

Quantidade

Unitário

Valor Total

0,75833

R$60.000,00

R$45.500,00

Total do Fornecedor:

R$45.500,00

Total do Adjudicado para o Recurso:

R$45.500,00

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS TAMANINI:38111055900
Dados: 2022.04.19 15:57:47 -03'00'

Corupá, 19 de abril de 2022

___________________________________
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito
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Publicação Nº 3840693

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A7000A6B8F89B0523BE0A86CCEA2760E1A28D366

MUNICÍPIO DE CORUPÁ

Pág

1 /

1

Estado de Santa Catarina
CNPJ:

83.102.467/0001-70

Endereço:

Avenida GETULIO VARGAS - 443

CEP:

89.278-000

Telefone:

(47) 3375-6500

Cidade:

Corupá

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão
Para Aquisição de Bens
16/2022
Processo Administrativo: 65/2022

Ao Sr(a). LUIZ CARLOS TAMANINI tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada Portaria
n°6.226/2021.
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão nº. 16/2022, o(s) participante(s):

532363 - TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
Item Produto
1
ROÇADEIRA ARTICULADA, ACIONADA POR TRATOR
AGRÍCOLA, COM POTÊNCIA SUPERIOR A 60CV,
ACOPLADA EM 3 PONTOS, ACIONADA PELA TOMADA
DE FORÇA 540 RPM, CAT II; 02 (DUAS) FACAS DE
CORTE; LARGURA DE CORTE MÍNIMA DE 1,4
METROS; CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO
HIDRÁULICO SUPERIOR A 120 LITROS; ALTURA DE
CORTE MÍNIMO DE 20 MM; O EQUIPAMENTO DEVERÁ
REALIZAR ROÇADAS EM DECLIVES, ACLIVES E
PODAS EM ÁRVORES; COMANDO INSTALADO NA
CABINE DO TRATOR PARA QUE O ACIONAMENTO
SEJA PRECISO E DE FÁCIL OPERAÇÃO; FABRICAÇÃO
EM AÇO CARBONO 1020 OU SUPERIOR; O
EQUIPAMENTO DEVERÁ TER DIMENSÕES MÍNIMAS
DE 2,4M DE LARGURA,3,2 DE COMPRIMENTO E 2,6M
DE ALTURA; POSSUIR ÂNGULO NO BRAÇO
SECUNDÁRIO PARA POSICIONAR A ROÇADEIRA NA
LATERAL DO TRATOR, COM DESLOCAMENTO MÍNIMO
DE 1M DE SEU EIXO CENTRAL, ASSIM
POSSIBILITANDO REALIZAR ROÇADAS DE FORMA
QUE O OPERADOR NÃO NECESSITE GIRAR O CORPO
PARA VISUALIZAR O EQUIPAMENTO; A INSTALAÇÃO
DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER REALIZADA
GRATUITAMENTE NO TRATOR, FEITA POR UM
PROFISSIONAL HABILITADO

Unidade
UNIDADE

Marca
LAVRALE

Assinado de forma digital por LUIZ
LUIZ CARLOS
CARLOS TAMANINI:38111055900
TAMANINI:38111055900 Dados: 2022.04.19 15:49:08 -03'00'
___________________________________
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito

Qtde
1

Valor Unitário
R$60.000,00

Valor Total
R$60.000,00

Total do Fornecedor:
R$60.000,00
Corupá, 19 de abril de 2022.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Luzia Iliane Vacarin – Prefeita Municipal.

Espécie do Contrato: Contrato Administrativo nº 70/ 2022
Das Partes: MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ e HERMORGENES BALENA AUDITORIA LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.491.475/0001-30.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE CORRETIVA E PREVENTIVA, COM
ESCOPO FISCAL E CONTÁBIL, NAS ÁREAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE
PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO
SETOR, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO
Processo Licitatório: 23/2022
Modalidade: Pregão nº 6/2022
Do valor: R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais)
Data do Contrato: 18/04/22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ

20/04/2022 (Quarta-feira)
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Cunha Porã
Prefeitura

EXTRATO CONTRATO 70-2022
Publicação Nº 3841683

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6E4FFA0C9338271A4C83084C524251B2C64750FA
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Cunhataí
Prefeitura
LEI N° 1.019/2022, DE 20 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840350

LEI N° 1.019/2022, DE 20 DE ABRIL DE 2022
DISPÕE SOBRE A RECEPÇÃO LOCAL E A APLICABILIDADE DA DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA E REGULAMENTA
O EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DOS ESTABELECIMENTOS DE BAIXO RISCO PREVISTA NA LEI FEDERAL N° 13.874, DE 20 DE
SETEMBRO DE 2019, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LUCIANO FRANZ, Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara
Municipal de Cunhataí aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. A fiscalização dos estabelecimentos no território do Município de Cunhataí que dispensam atos públicos de liberação, na forma do
artigo 3°, inciso I, da Lei Federal n° 13.874/2019, será regida por esta Lei e observará os seguintes critérios gerais quando do exercício do
poder de polícia respectivo:
I – presunção de boa-fé do particular;
II – intervenção mínima e excepcional do órgão fiscalizador no exercício de atividades econômicas de baixo risco;
III – harmonização das normas atinentes à segurança sanitária, ambiental, de posturas e de proteção contra o incêndio e todas as demais
pertinentes a atividade, sejam elas federais, estaduais ou municipais.
§1°. A presunção de que trata o inciso I pode ser elidida por prova em sentido contrário, cabendo ao órgão fiscalizador, em decisão motivada
e sem a utilização de valores jurídicos abstratos, demonstrar a imperiosidade da restrição a partir das consequências práticas da exigência
ou medida aplicada.
§2°. Não será considerada intervenção ilegal o exercício regular do poder de polícia pelo Município.
§3°. O Poder Executivo, para fins do atendimento no disposto no inciso III do caput, aderiu através do Decreto n° 73/2013 à Rede Nacional
para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM nos termos da Lei Federal n° 11.598/2007.
Art. 2°. As atividades econômicas de baixo risco de que trata esta Lei estarão dispensadas de atos públicos de liberação, desde que o particular se valha, exclusivamente, de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais.
§1°. Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão,
o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou
entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a
continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação
e outros.
§2°. Somente serão consideradas de baixo risco as atividades constantes em Decreto do Poder Executivo, editado, exclusivamente, para os
propósitos de que trata esta Lei, sendo que todas as demais atividades dependerão de ato público de liberação antes do início das atividades
econômicas, ainda que provisório, não lhes sendo aplicáveis as disposições desta Lei.
§3°. A autorização, concessão ou permissão para o uso de bens públicos não está abrangida por esta Lei, cabendo ao empresário, antes do
início da atividade, solicitar à Autoridade competente, a liberação consensual nos termos da norma local respectiva, sob pena de autuação
por uso irregular.
Art. 3°. As atividades de baixo risco de que trata esta Lei serão fiscalizadas em momento posterior, de ofício, ou em razão de denúncia, a
fim de averiguar se o estabelecimento está em conformidade com as normas urbanísticas, de posturas, do meio ambiente, de vigilância
sanitária, saúde pública e demais poderes de polícia pertinentes ao ramo de atividade econômica.
Parágrafo único. O exercício posterior do Poder de Polícia de que trata o caput, ainda que não resulte na concessão de um ato público de
liberação, sujeita-se ao pagamento da taxa correlata, prevista nas legislações respectivas do município, independentemente da regularidade
do estabelecimento fiscalizado.
Art. 4°. As fiscalizações de que tratam o artigo 3° são independentes, mas harmônicas entre si, sendo vedada a exigência de documentação
que não guarde pertinência com o poder de polícia de cada órgão municipal, ou sobreposição de exigências já apresentadas em fiscalizações
anteriores.
Parágrafo único. Não é dado ao Poder Público exigir documentos que estejam disponíveis na Rede Nacional para a Simplificação do Registro
e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM, salvos
Art. 5°. Para fins do disposto no artigo 4°, cada ato fiscalizatório deverá ser compartilhado, em meio físico ou eletrônico, com todos os
setores que atuam no exercício do poder de polícia, independentemente de quem vier a exercê-lo primeiro.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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§1°. À cada Órgão, no âmbito de sua competência, compete ratificar o exercício regular dos direitos de Liberdade Econômica ou exigir, do
fiscalizado, a documentação pendente.
§2°. Somente o órgão detentor da competência fiscalizatória é que pode dispensar ou ratificar o ato público de liberação, cabendo aos demais, ao tomarem conhecimento de irregularidades que estejam além dos limites de suas atribuições, compartilhar a informação na forma
do caput deste artigo, para que o Órgão competente adote as providências que entender cabíveis.
Art. 6°. Quando da fiscalização posterior dos estabelecimentos de que trata o artigo 3° desta Lei, o Fisco Municipal deverá exigir:
I – alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndios – APPCI ou Certificado de Licenciamento de Corpo de Bombeiros - CLCB ou, na ausência, o protocolo do requerimento junto ao Órgão Estadual;
II – documentação que comprove o exercício regular da atividade de baixo risco, observado o disposto no art. 4º desta Lei;
III – documentação que comprove tratar-se de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, observado o disposto no art. 4º
desta lei;
IV – outros documentos pertinentes ao ramo da atividade, observado o disposto no artigo 4° desta Lei.
§1°. A fiscalização posterior deverá ser reduzida a termo, assinada pelo fiscalizado e arquivada nos expedientes do órgão respectivo.
§2°. O Termo de Fiscalização deve ser disponibilizado para as demais secretarias e órgãos responsáveis pelo exercício do Poder de Polícia
respectivo a fim de atender o disposto no artigo 4° desta Lei.
Art. 7°. Em caso de constatação de exercício de atividade de baixo risco em contrariedade à boa-fé e às normas urbanísticas, sanitárias,
ambientais, de saúde, consumo e afins, o contribuinte será imediatamente autuado com base na Lei respectiva, seja ela sanitária, ambiental, de posturas ou outra pertinente ao ramo da atividade, lavrando-se o Auto de Infração competente e aplicando as penalidades cabíveis
na legislação correspondente.
§1°. Será considerada contrária à boa-fé, o exercício efetivo de atividade econômica que não corresponder aos atos constitutivos e às declarações fornecidas em meio eletrônico (REDESIM), sem prejuízo das demais sanções aplicáveis na hipótese.
§2°. Será considerada contrária a boa-fé, o exercício de atividade econômica sem o cadastro tributário respectivo, sem prejuízo das sanções
previstas nas legislações de cada ente federado.
§3°. Não afasta a presunção de boa-fé:
I – a ausência de APPCI, CLCB ou protocolo, desde que se trate de estabelecimento cujas atividades tenham iniciado em menos de 90
(noventa) dias contados da data da fiscalização efetiva;
II – a ausência de cadastro tributário, desde que se trate de estabelecimento cujas atividades tenham iniciado em menos de 45 (quarenta
e cinco) dias contados da data da fiscalização efetiva.
III – a ausência de licença ambiental ou dispensa, desde que se trate de estabelecimento cujas atividades tenham iniciado em menos de
45 (quarenta e cinco) dias contados da data da fiscalização efetiva.
IV – a ausência de licença sanitária, desde que se trate de estabelecimento cujas atividades tenham iniciado em menos de 45 (quarenta e
cinco) dias contados da data da fiscalização efetiva.
V – a ausência de qualquer licença específica para a atividade, desde que se trate de estabelecimento cujas atividades tenham iniciado em
menos de 30 (trinta) dias contados da data da fiscalização efetiva.
§4°. O ônus da prova acerca da data do início das atividades é do estabelecimento do fiscalizado.
§5°. Situações concretas que extrapolem os limites do §3° podem ser reavaliadas pelo Órgão Fiscalizador competente que, por meio de
decisão motivada, sem a invocação de valores jurídicos abstratos e considerando os efeitos práticos da medida a ser aplicada, relativizará
os critérios de autuação, preferindo por uma notificação orientadora.
Art. 8°. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, em especial, quanto ao disposto no §2°, do artigo 2° da presente Lei.
Art. 9°. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, em 20 de abril de 2022.
LUCIANO FRANZ
Prefeito Municipal
AUGUSTO DIEL MARSCHALL
Coordenador de Gestão em Administração e Planejamento
Registrada e publicada em data supra.
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Publicação Nº 3840361

LEI N° 1.020/2022, DE 20 DE ABRIL DE 2022
ALTERA ARTIGO DA LEI MUNICIPAL N° 843/2015, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015 QUE TRATA SOBRE A CRIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL BEIJA-FLOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LUCIANO FRANZ, Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara
Municipal de Cunhataí aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. O caput do artigo 2° da Lei n° 843/2015, de 16 de dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2°. A creche municipal funcionará em período integral, das 06h30 (seis horas e trinta minutos) às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), de segunda a sexta-feira”.
Art. 2°. Os demais artigos da Lei n° 843/2015, de 16 de dezembro de 2015 permanecem inalterados.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, em 20 de abril de 2022.
LUCIANO FRANZ
Prefeito Municipal
AUGUSTO DIEL MARSCHALL
Coordenador de Gestão em Administração e Planejamento
Registrada e publicada em data supra.

LEI N° 1.021/2022, DE 20 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840366

LEI N° 1.021/2022, DE 20 DE ABRIL DE 2022
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC A FIRMAR TERMO DE CONVÊNIO E COOPERAÇÃO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL PARA ADERIR AO PROGRAMA PROTETOR AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ
NOS TERMOS EM QUE ESPECÍFICA.
LUCIANO FRANZ, Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara
Municipal de Cunhataí aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo do Município de Cunhataí/SC a firmar termo de convênio e cooperação com o Estado de
Santa Catarina através da Polícia Militar Ambiental para aderir ao Programa Protetor Ambiental para o ano de 2022.
Art. 2°. O Programa Protetor Ambiental tem como objetivo observar e aplicar a legislação ambiental em vigor, difundir a Educação Ambiental, selecionando jovens integrantes da rede de ensino do Município de Cunhataí/SC, capacitando-os para atuarem na defesa dos recursos
naturais na região e no Estado de Santa Catarina.
Art. 3°. Como contribuição financeira para os custos com alimentação, combustível, manutenção de viaturas, embarcações e equipamentos,
aquisição de armamento, equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento dos trabalhos de fiscalização e educação ambiental,
aprimoramento técnico e educacional do efetivo, equipamentos e materiais de expediente, informática e instalações física, fica autorizado
o Município de Cunhataí a transferir o valor global de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a PMSC – 2° BPMA durante a vigência do programa.
Art. 4°. Os recursos concedidos pela presente Lei poderão ser cancelados a qualquer tempo, quando se verificarem alterações nas condições
estabelecidas do termo de cooperação.
Parágrafo único. O repasse de recursos poderá, também, ser suspenso, ou não ser concedido em determinado período, a critério da administração e dentro das possibilidades orçamentárias e financeiras do Município.
Art. 5°. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta do orçamento municipal vigente, suplementado se necessário.
Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, em 20 de abril de 2022.
LUCIANO FRANZ
Prefeito Municipal
AUGUSTO DIEL MARSCHALL
Coordenador de Gestão em Administração e Planejamento
Registrada e publicada em data supra.
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Câmara Municipal
EXTRATO DE LICITAÇÃO 001/2022

Publicação Nº 3840035

Extrato DO CONTRATO ADM Nº 01/2022
Processo Administrativo nº 03/2022
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CUNHATAI – SC.
CONTRATADA: EDITORA POLO FOZ EIRELI
Objeto: Divulgação dos atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo de Cunhataí-SC através de Imprensa Escrita, em jornal de circulação dentro do município e região, com impressos semanais.
VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato se iniciará na data de 15/04/2022 e se findará em 31/12/2022.
VALOR: R$ 2.635,00 (dois mil e seiscentos e trinta e cinco reais),
DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do presente correrão por conta do Orçamento vigente, cuja fonte de recurso tem a seguinte classificação:
Projeto/Atividade nº: 2.075;
Modalidade de Aplicação nº: 3.3.90;
Complemento de Elemento 3.3.90.39.90
Signatários: Décio Schabarum e Paula Dupont.
Cunhataí/SC, 15/04/2022.
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Curitibanos
Prefeitura
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2022

Publicação Nº 3840556

Edital de Notificação nº 001/2022
A Prefeitura Municipal de Curitibanos, através da Divisão de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições legais, conferida pelo art. 5° da
Lei Municipal n° 3303/98, comunica pelo presente edital que a empresa DAIANE NEVES EIRELI , nome fantasia MISSÃO SALVAR VIDAS,
encontra-se interditada, através do auto de intimação nº 21100056999/22. Após a solicitação formal por parte da empresa, e cumprimento
das exigências referidas no auto acima citado, a mesma será desinterditada.
Notifique-se, conforme termos legais.
Curitibanos, 19 de abril de 2022.
Diego de Souza Pilão
Mat. 12409269
Divisão de Vigilância Sanitária
Secretaria de Saúde
Município de Curitibanos/SC

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 20/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022
Tipo de Licitação: Menor Preço Global.

Publicação Nº 3840359
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BAB0DD1067D3B0943FB170FC7002A0C22AE94144

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Estado de Santa Catarina, torna público, para quem interessar possa, que fará realizar licitação na
modalidade Pregão, sob a forma Eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, do tipo Menor Preço Global, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, Decreto
Municipal 5338/2020 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas respectivas alterações e legislação aplicável, pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 426/2020, cujo objeto é a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADAPTAÇÃO TRASEIRA
EM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS CADEIRANTES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I DESTE EDITAL.
Sendo que a proposta deve ser apresentada até o dia e hora abaixo especificados.
DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: ATÉ DIA 04/05/2022
HORÁRIO LIMITE: até 14h15 min.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: DIA 04/05/2022
HORÁRIO: às 14h16min.
Curitibanos, 19 de abril de 2022.
Patrícia Maciel Bastos
Presidente do Fundo

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 24/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022
Tipo de Licitação: Menor Preço Global.

Publicação Nº 3841775
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2C08EA2982E25199DA3C181987D5DBF06E89B425

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURITIBANOS, Estado de Santa Catarina, torna público, para quem interessar possa, que fará realizar
licitação na modalidade pregão, sob a forma Eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, do tipo Menor Preço Global, o
qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06,
Decreto Municipal 5338/2020 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas respectivas alterações e legislação aplicável,
pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 426/2020, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA
PARA REGISTRO, TRATAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE
CURITIBANOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sendo que a proposta deve ser apresentada até o dia e hora abaixo especificados.
DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: ATÉ DIA 04/05/2022
HORÁRIO LIMITE: até 13h15 min.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: DIA 04/05/2022
HORÁRIO: às 13h16min.
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Curitibanos, 07 de abril de 2022.
Roque Stanguerlin
Presidente do Fundo

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 73/2022

Publicação Nº 3839260
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5E4D7BA7526A591A5FA5F5B32F6E75A7F59C5AED

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2022
Tipo de Licitação: Menor Preço Por Item.
O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, Estado de Santa Catarina, torna público, para quem interessar possa, que fará realizar licitação na modalidade Pregão, sob a forma Eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, do tipo Menor Preço Por Item o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, Decreto
Municipal 5338/2020 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas respectivas alterações e legislação aplicável, pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria n°426/2020, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PAR PARA UTILIZAÇÃO NO
FAROL ROTATIVO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL, sendo que a proposta deve ser
apresentada até o dia e hora abaixo especificados.
DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: ATÉ DIA 03/05/2022
HORÁRIO LIMITE: até 14h15 min.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: DIA 03/05/2022
HORÁRIO: às 14h16min.
Curitibanos, 13 de abril de 2022.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
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Descanso
Câmara Municipal
PORTARIA Nº 17/2022

Publicação Nº 3839211

PORTARIA Nº 17/2022, de 18 de abril de 2022.
VLADEMIR ORO, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Descanso, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são
conferidas e de acordo com o artigo 98, da lei 086/91, de 27.12.91;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS à NATÁLIA RHODEN BARP, ocupante do Cargo Efetivo de ASSISTENTE DE LEGISLAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO,
GRUPO III, Código – AOG (Atividades Operacionais e de Administração Geral), da Lei Municipal 1390/2014, de 20/11/2014 – Quadro de Pessoal da Câmara de Vereadores de Descanso, sob Regime Estatutário, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS do Quadro de
Pessoal da Câmara de Vereadores de Descanso, referente ao período aquisitivo de 02 de outubro de 2019 a 01 de outubro de 2020, sendo
o período de gozo a contar do dia 19 a 29 de abril de 2022, totalizando 11 dias que corresponde ao saldo de férias constante na Portaria nº
15/2021 e 44/2021, de 29 de janeiro de 2021, ficando o período restante de 0 (zero) dias a serem gozados.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Salão Nobre Prefeito Ângelo Bedin,
Descanso – SC, 18 de abril de 2022.
VLADEMIR ORO
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Descanso
Certifico que a presente Portaria foi registrada e publicada na forma da lei, nesta data.
Jhoni Zortea
Secretário Executivo.
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Dionisio Cerqueira
Prefeitura
DANC - DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE PROT Nº 558/2022

Publicação Nº 3839107

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/DANC PROTOCOLO Nº 558/2022 CONDER
O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10,
VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade de 12 meses a partir de 11/abril/2022, formulado pelo empreendedor, de acordo com a Resolução CONSEMA nº 150/2019,
declara para os devidos fins o empreendimento/atividade: Bovinocultura de leite, sistema semi -extensivo, não confinado, (Aquisição de
matrizes com aptidão leiteira, de raça Holandês e Jersey, com idade acima de 36 meses ) com localização nas coordenadas geográficas
Latitude 26°19'40.6"S e Longitude 53°36'28.8"W, com endereço na Linha Campinho, s/n, Município de Dionísio Cerqueira, estado de Santa
Catarina, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste, SC. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do
CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 11 De abril De 2022.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito(a) Municipal
EDERSON MIGUEL SCHNEIDER
Agente Municipal de Licenciamento Ambiental, Programa Gestão Ambiental, Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira – SC

DANC - DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE PROT Nº 588/2022

Publicação Nº 3839108

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/DANC PROTOCOLO Nº 588/2022 CONDER
O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10,
VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade de 12 meses a partir de 13/abril/2022, formulado pelo empreendedor, de acordo com a Resolução CONSEMA nº 150/2019, declara para os devidos fins o empreendimento/atividade: Segurança e ordem pública – Delegacia de Polícia da comarca de Dionísio Cerqueira/
SC, com localização nas coordenadas geográficas Latitude 26°15'34.1"S e Longitude 53°38'10.3"W com endereço na Rua Felipe Schmidt,
450, Centro Município de Dionísio Cerqueira, estado de Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para
consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste, SC. Este edital
atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 13 De abril De 2022.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito(a) Municipal
EDERSON MIGUEL SCHNEIDER
Agente Municipal de Licenciamento Ambiental, Programa Gestão Ambiental, Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira – SC

DANC - DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE PROT Nº 605/2022

Publicação Nº 3839110

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/DANC PROTOCOLO Nº 605/2022 CONDER
O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10,
VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade de 12 meses a partir de 18/abril/2022, formulado pelo empreendedor, de acordo com a Resolução CONSEMA nº 150/2019,
declara para os devidos fins o empreendimento/atividade: Atividade de bovinocultura leiteira, sistema de criação semi - extensivo (NÃO
CONFINADO). Aquisição de uma colheitadeira de forragem com 1 linha e 12 facas (usadas), com alongador, marca Nogueira, ano 2015,
série BA BF 008327. Aquisição de uma carreta agrícola basculante, marca Maripá, com localização nas coordenadas geográficas Latitude
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26°20'13.0"S e Longitude 53°39'07.0"W, com endereço no Distrito de Jorge Lacerda, s/n, interior, Município de Dionísio Cerqueira, estado de
Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER,
localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste, SC. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 18 De abril De 2022.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito(a) Municipal
EDERSON MIGUEL SCHNEIDER
Agente Municipal de Licenciamento Ambiental, Programa Gestão Ambiental, Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira – SC

DECRETO Nº 6318/2022

Publicação Nº 3840609

DECRETO Nº 6318/2022
DISPÕE SOBRE O DESMEMBRAMENTO DO LOTE URBANO Nº 355 DA GLEBA Nº. 05, COM ÁREA DE 5.996,00 M2 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Inciso VII, do artigo 84, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990:
DECRETA
Art. 1º - Fica autorizado o Desmembramento do seguinte Lote Urbano que específica:
I – Lote Urbano nº 355 da Gleba nº. 05, neste município, sito no Distrito de Idamar, matriculado no Registro de Imóveis sob nº. 6.962 de
propriedade de HERCI STROHER E ELMI SALETE CUNHA STROHER.
Art. 2.º - O desmembramento do Lote Urbano nº. 355 da Gleba nº. 05, neste município, com área de 5.996,00m2 (cinco mil novecentos e
noventa e seis metros quadrados) passará a formar:
a) Lote Urbano nº. 355 (trezentos e treze) da Gleba nº. 05, com área de 1.266,83 m2 (um mil duzentos e sessenta e seis metros e oitenta
e três centímetros quadrados), com as seguintes confrontações:
NORTE: Com as estradas vicinais, atuias Rua Albino Stroher (lado impar) que o separa do lote n° 285, propriedade de Remidio Stroher, sob
matricula n° 6.965, medindo 32,00 metros e Rua Selbi Musa (lado par), que o separa do lote n° 354, propriedade de Herci Stroher e Adauto
Schlickmann, sob matricula n° 6.963, medindo 39,66 metros;
LESTE: Com uma estrada vicinal, atual Rua Selbi Musa (lado par), que o separa do lote n° 354, propriedade de Herci Stroher e Adauto
Schlickmann, sob matricula n° 6.963, medindo 39,66 metros e com o lote n° 355-H, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962,
medindo 32,00 metros;
SUL: com o lote n° 355-H, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962, medindo 32,00 metros e lote n° 355-A, propriedade de
Herci Stroher, sob matricula n° 6.962, medindo 39,52 metros;
OESTE: Com o lote n° 355-A, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962, medindo 39,52 metros e com a estrada vicinal, atual
Rua Albino Stroher, que o separa do lote n° 285, propriedade de Remidio Stroher, sob matricula n° 6.965, medindo 32,00 metros.
b) Lote Urbano nº. 355-A (trezentos e cinquenta e cinco-A) da Gleba nº. 05, com área de 619,11 m2 (seiscentos e dezenove metros e onze
centímetros quadrados), com as seguintes confrontações:
NORTE: Com a estrada vicinal, atual Rua Albino Stroher (lado impar) que o separa do lote n° 285, propriedade de Remidio Stroher, sob
matricula n° 6.965, medindo 15,37 metros e lote n° 355, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962, medindo 39,52 metros;
LESTE: Com o lote n° 355, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962, medindo 39,52 metros e com o lote n° 355-H, propriedade
de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962, medindo 15,99 metros;
SUL: com o lote n° 355-H, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962, medindo 15,99 metros e lote n° 355-B, propriedade de
Herci Stroher, sob matricula n° 6.962, medindo 39,45 metros;
OESTE: Com o lote n° 355-B, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962, medindo 39,45 metros e com a estrada vicinal, atual Rua
Albino Stroher (lado impar), que o separa do lote n° 285, propriedade de Remidio Stroher, sob matricula n° 6.965, medindo 15,37 metros.
c) Lote Urbano nº. 355-B (trezentos e cinquenta e cinco-B) da Gleba nº. 05, com área de 669,96 m2 (seiscentos e sessenta e nove metros
e noventa e seis centímetros quadrados), com as seguintes confrontações:
NORTE: Com a estrada vicinal, atual Rua Albino Stroher (lado impar) que o separa do lote n° 285, propriedade de Remidio Stroher, sob
matricula n° 6.965, medindo 16,00 metros e lotes n° 355-A e 355-H, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962, medindo 39,45
e 1,89 metros, respectivamente;
LESTE: Com os lotes n° 355-A, medindo 39,45 metros, lote n° 355-H, medindo 1,89 metros e lote n° 355-F, medindo 16,63 metros, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962;
SUL: Com os lotes n° 355-F, medindo 16,63 metros, lote n° 355-E, medindo 15,00 metros e lote n° 355-C, medindo 25,91 metros, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962;
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OESTE: Com os lotes n° 355-E, medindo 15,00 metros, lote n° 355-C, medindo 25,91 metros, propriedade de Herci Stroher, sob matricula
n° 6.962, com a estrada vicinal, atual Rua Albino Stroher (lado impar), que o separa do lote n° 285, propriedade de Remidio Stroher, sob
matricula n° 6.965, medindo 16,00 metros;
d) Lote Urbano nº. 355-C (trezentos e cinquenta e cinco-C) da Gleba nº. 05, com área de 405,12 m2 (quatrocentos e cinco metros e doze
centímetros quadrados), com as seguintes confrontações:
NORTE: Com a estrada vicinal, atual Rua Albino Stroher (lado impar) que o separa do lote n° 285, propriedade de Remidio Stroher, sob
matricula n° 6.965, medindo 16,00 metros e lotes n° 355-B, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962, medindo 25,91 metros;
LESTE: Com os lotes n° 355-B, medindo 25,91 metros, lote n° 355-E, medindo 15,52 metros, propriedade de Herci Stroher, sob matricula
n° 6.962;
SUL: Com os lotes n° 355-E, medindo 15,52 metros, lote n° 355-D, medindo 25,51 metros, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n°
6.962;
OESTE: Com o lote n° 355-D, medindo 25,51 metros, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962, com a estrada vicinal, atual Rua
Albino Stroher (lado impar), que o separa do lote n° 285, propriedade de Remidio Stroher, sob matricula n° 6.965, medindo 16,00 metros;
e) Lote Urbano nº. 355-D (trezentos e cinquenta e cinco-D) da Gleba nº. 05, com área de 504,98 m2 (quinhentos e quatro metros e noventa
e oito centímetros quadrados), com as seguintes confrontações:
NORTE: Com a estrada vicinal, atual Rua Albino Stroher (lado impar) que o separa do lote n° 285, propriedade de Remidio Stroher, sob
matricula n° 6.965, medindo 20,00 metros e lote n° 355-C, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962, medindo 25,51 metros;
LESTE: Com os lotes n° 355-C, medindo 25,51 metros e lote n° 355-E, medindo 20,00 metros, propriedade de Herci Stroher, sob matricula
n° 6.962;
SUL: Com o lote n° 355-E, medindo 20,00 metros, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962, com a estrada vicinal, atual Avenida
Alberto Dhein (lado impar), que o separa dos lotes n° 245, propriedade de Selito José Perin, sob matricula n° 6.355, medindo 5,04 metros
e lote n° 246, propriedade de Jair Adilson Hermann, sob matricula n° 7.233, medindo 19,96 metros;
OESTE: Com a estrada vicinal, atual Avenida Alberto Dhein (lado impar), que o separa do lote n° 246, propriedade de Jair Adilson Hermann,
sob matricula n° 7.233, medindo 19,96 metros e com a estrada vicinal, atual Rua Albino Stroher (lado impar), que o separa do lote n° 285,
propriedade de Remidio Stroher, sob matricula n° 6.965, medindo 20,00 metros;
f) Lote Urbano nº. 355-E (trezentos e cinquenta e cinco-E) da Gleba nº. 05, com área de 530,00 m2 (quinhentos e trinta metros quadrados),
com as seguintes confrontações:
NORTE: Com os lotes n° 355-D, medindo 20,00 metros, lote n° 355-C, medindo 15,52 metros e lote n° 355-B, medindo 15,00 metros,
propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962;
LESTE: Com os lotes n° 355-B, medindo 15,00 metros e lote n° 355-F, medindo 35,17 metros, propriedade de Herci Stroher, sob matricula
n° 6.962;
SUL: Com o lote n° 355-F, medindo 35,17 metros, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962, com a estrada vicinal, atual Avenida
Alberto Dhein (lado impar), que o separa do lote n° 245, propriedade de Selito José Perin, sob matricula n° 6.355, medindo 15,00 metros;
OESTE: Com a estrada vicinal, atual Avenida Alberto Dhein (lado impar), que o separa do lote n° 245, propriedade de Selito José Perin,
sob matricula n° 6.355, medindo 15,00 metros e com os lotes n° 355-D, medindo 20,00 metros e lote n° 355-C, medindo 15,52 metros,
propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962;
g) Lote Urbano nº. 355-F (trezentos e cinquenta e cinco-F) da Gleba nº. 05, com área de 500,00 m2 (quinhentos metros quadrados), com
as seguintes confrontações:
NORTE: Com os lotes n° 355-E, medindo 35,17 metros, lote n° 355-B, medindo 16,63 metros, lote n° 355-H, medindo 8,52 metros, lote n°
355-G, medindo 10,59 metros, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962;
LESTE: Com os lotes n° 355-H, medindo 8,52 metros, lote n° 355-G, medindo 10,59 metros, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n°
6.962 e lote n° 284, propriedade de Silvano Perin, sob matricula n° 7.527, medindo 52,76 metros;
SUL: Com o lote n° 284, propriedade de Silvano Perin, sob matricula n° 7.527, medindo 52,76 metros e com a estrada vicinal, atual Avenida
Alberto Dhein (lado impar), que o separa do lote n° 245, propriedade de Selito José Perin, sob matricula n° 6.355, medindo 19,21 metros;
OESTE: Com a estrada vicinal, atual Avenida Alberto Dhein (lado impar), que o separa do lote n° 245, propriedade de Selito José Perin,
sob matricula n° 6.355, medindo 19,21 metros e com os lotes n° 355-E, medindo 35,17 metros e lote n° 355-B, medindo 16,63 metros,
propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962;
h) Lote Urbano nº. 355-G (trezentos e cinquenta e cinco-G) da Gleba nº. 05, com área de 500,00 m2 (quinhentos metros quadrados), com
as seguintes confrontações:
NORTE: Com o lote n° 355-H, medindo 47,68 metros, propriedade de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962 e com a estrada vicinal, atual
Rua Selbi Musa (lado par), que o separa do lote n° 354, propriedade de Herci Stroher e Adauto Schlickmann, sob matricula n° 6.963, medindo 10,50 metros;
LESTE: Com a estrada vicinal, atual Rua Selbi Musa (lado par), que o separa do lote n° 354, propriedade de Herci Stroher e Adauto Schlickmann, sob matricula n° 6.963, medindo 10,50 metros e com o lote n° 283, propriedade de Edvino Gomes, sob matricula n° 8.252, medindo 47,25 metros;
SUL: Com o lote n° 283, propriedade de Edvino Gomes, sob matricula n° 8.252, medindo 47,25 metros e com o lote n° 355-F, propriedade
de Herci Stroher, sob matricula n° 6.962, medindo 10,59 metros;
OESTE: Com os lotes n° 355-F, medindo 10,59 metros e lote n° 355-H, medindo 47,68 metros, propriedade de Herci Stroher, sob matricula
n° 6.962;
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Art. 3.º -As despesas de escrituras, registros e demais atinentes às transferências dos imóveis, correrão à conta de seus respectivos proprietários.
Art. 4 º -As despesas decorrentes da execução deste Decreto, correrão à conta do Orçamento Municipal vigente, em dotação adequada
para tal fim.
Art. 5.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 19 DE ABRIL DE 2022.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito Municipal
Certifico que o presente ato foi Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – D.O.M. no site www.diariomunicipal.sc.gov.br

LEI Nº 4899/2022

Publicação Nº 3839101

LEI Nº 4899/2022.
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA A ADERIR AO PROGRAMA “MAIS ASFALTO” CRIADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CONDER, FIRMANDO OS RESPECTIVOS CONTRATO DE PROGRAMA, CONTRATO DE APORTE
FINANCEIRO DE INGRESSO AO PROGRAMA E CONTRATO DE RATEIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira- Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com amparo na Lei Orgânica Municipal (art. 84, III) faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1º. Fica autorizado a ADESÃO do município de DIONÍSIO CERQUEIRA ao “PROGRAMA MAIS ASFALTO” criado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER mediante a formalização dos competentes de Contrato de Programa, Contrato de Aporte
Financeiro de Ingresso ao Programa e Contrato de Rateio Mensal, que são parte integrante desta lei.
Art. 2º. O CONTRATO DE PROGRAMA que tem como objetivo a gestão associada dos serviços públicos e formalização dos serviços a serem
desenvolvidos através do programa MAIS ASFALTO.
Art. 3º. O CONTRATO DE APORTE FINANCEIRO DE INGRESSO AO PROGRAMA, que tem como objetivo disciplinar o pagamento do referido
aporte o qual deverá ser realizado em parcela única até a data de 30 de junho de 2022, nos respectivos dados bancários constantes no
referido contrato.
Art. 4º. O CONTRATO DE RATEIO, tem como objetivo ratear mensalmente as despesas necessárias ao desenvolvimento e manutenção das
atividades do programa, sendo que o pagamento deverá ser efetuado em 12 parcelas mensais, de janeiro a dezembro de cada exercício,
devendo as mesmas serem pagas até o último dia útil de cada mês, nos respectivos dados bancários constantes no referido contrato.
Parágrafo único: Excepcionalmente, para o exercício de 2022, o contrato de rateio será pago em 07 parcelas mensais, entre os meses de
junho a dezembro de 2022, sendo as mesmas pagas até o último dia útil de cada mês.
Art. 5º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o pagamento de todos os valores, pertinentes à sua participação
no “Programa Mais Asfalto” do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER, inclusive para os exercícios fiscais posteriores a 2022, bem como índices de reajustes anuais estabelecidos em contrato público do consorcio ou definidos em Assembleia Geral
Ordinária do consórcio.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 18 DE ABRIL DE 2022.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito Municipal
Certifico que o presente ato foi Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – D.O.M. no site www.diariomunicipal.sc.gov.br.
VALMOR ESTEVÃO DA SILVA VIEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

LEI Nº 4900/2022

Publicação Nº 3839104

LEI Nº 4900/2022.
RATIFICA AS ALTERAÇÕES REALIZADAS NA 7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE CONSÓRCIO PÚBLICO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CONDER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira- Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com amparo na Lei Orgânica Municipal (art. 84, III) faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1º. Nos termos do artigo 12 da Lei Federal n.º 11.107 de 06 de abril de 2005 e do artigo 29 do Decreto n.º 6.017 de 17 de janeiro de
2007, ficam RATIFICADAS, em todos os seus termos, as alterações realizadas na 7ª Alteração Contratual de Consórcio Público do Consórcio
Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER firmado entre este Município e o Consórcio Público CONDER, mediante autorização
da Lei Municipal n.º 4.559/2017.
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Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 18 DE ABRIL DE 2022.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito Municipal
Certifico que o presente ato foi Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – D.O.M. no site www.diariomunicipal.sc.gov.br.
VALMOR ESTEVÃO DA SILVA VIEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

LEI Nº 4901/2022

Publicação Nº 3839105

LEI Nº 4901/2022.
ALTERA O ARTIGO 6º DO CAPITULO II, DA LEI Nº 4.532 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira- Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com amparo na Lei Orgânica Municipal (art. 84, III) faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1° - O artigo 6º do capítulo II – que trata da composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – Lei 4.532 de 21 de dezembro
de 2016 passa a vigorar com a seguinte redação:
[...]
Artigo 6º - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será constituído, paritariamente de governo e sociedade civil, de 14 membros Titulares, com os respectivos Suplentes, das seguintes entidades:
a) Entidades não governamentais:
I – Uma representante das Associações de Mulheres do Município de Dionísio Cerqueira;
II – Uma representante do Movimento de Mulheres organizadas;
III – Uma representante das cooperativas de produção e de crédito;
IV – Uma representante do Sindicato de trabalhadores e trabalhadoras;
V – Uma representante da imprensa;
VI – Uma representante de instituições religiosas;
VII – Uma representante de associação comercial;
VIII – Uma representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);
IX – Uma representante dos Clubes de Serviço;
b) Entidades Governamentais:
I – Uma representante da Secretaria Municipal da Assistência Social;
II – Uma representante do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS;
III – Uma representante da Secretaria Municipal da Educação;
IV – Uma representante da Secretaria Municipal da Saúde;
V – Uma representante do Governo Estadual;
VI – Uma representante da Segurança Pública – Policia Militar;
VII – Uma representante do Poder Judiciário de Dionísio Cerqueira;
VIII – Uma representante da Secretaria de Administração;
[...]
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 18 DE ABRIL DE 2022.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito Municipal
Certifico que o presente ato foi Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – D.O.M. no site www.diariomunicipal.sc.gov.br.
VALMOR ESTEVÃO DA SILVA VIEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
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Doutor Pedrinho
Prefeitura
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 23/2022

Publicação Nº 3840817

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 23/2022
Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, presentes de um lado o MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Brasília, 02, Centro, Doutor Pedrinho - SC, inscrito no CNPJ sob nº
79.373.775/0001-62, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) HARTWIG PERSUHN, doravante denominado CONTRATANTE, e também
é CONTRATANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOUTOR PEDRINHO, inscrito no CNPJ sob nº 11.257.200/0001-40, de outro lado a
Empresa: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Calçada Canopo, nº 11,
2º andar, Sala 03, Bairro Alphaville, CEP: 06.541-078, na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº
05.340.639/0001-30, neste ato representada pela sua Procuradora, Sra. TAISA MARSOLA SPADUZANO, doravante denominada CONTRATADA, para a prestação dos serviços, constantes do Objeto da Claúsula Primeira, e o CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
- CINCATARINA, Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público
e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32 e com sede na Rua General Liberato Bittencourt, nº
1885, 13º andar, Sala 1305, Centro Executivo Imperatriz, Bairro Canto, CEP: 88.070-800, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. ELÓI RÖNNAU, doravante denominado INTERVENIENTE, sujeitando-se as partes
às determinações da Resolução nº 22, de 12 de março de 2020, Resolução nº 44, de 30 de junho de 2020, Lei Federal nº 10.520/02 e pela
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores nos casos omissos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Constitui Objeto do presente Contrato a contratação de empresa especializada no gerenciamento da manutenção preditiva, preventiva
e corretiva de veículos automotores e equipamentos, incluindo pneus, óleos lubrificantes e lavação, no modelo de AUTOGESTÃO, através
do REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado, para uso dos Entes da Federação Consorciados
ou Referendados ao CINCATARINA, seus órgãos e entidades, em uma ampla rede credenciada de oficinas, autopeças ou concessionárias,
conforme especificações constantes do Termo de Referência que compõe o ANEXO I, parte integrante do Edital e deste Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
2.1 – Este Contrato é decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP e será formalizado no prazo de validade da Ata de Registro de
Preços.
2.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade de cada CONTRATANTE.
2.1.2 – A contratação com os Fornecedores registrados será formalizada pelo CONTRATANTE por intermédio de emissão de Nota de Empenho de Despesa.
2.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues na forma estabelecida no Termo de Referência, em rede de oficinas, autopeças ou
concessionárias credenciadas.
2.1.4 – A presente contratação é celebrada na forma de execução indireta e EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, sendo que os quantitativos e valores foram estimados pelo CONTRATANTE.
2.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas dos itens ocorrerão por conta da CONTRATADA.
2.3 – Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, para cada Centro de Custo do CONTRATANTE, sendo que deverá ser disponibilizado mensalmente para o CONTRATANTE um relatório detalhado dos serviços realizados.
2.3.1 – Sempre que o CONTRATANTE entender necessário, será exigida da CONTRATADA declaração dos estabelecimentos credenciados,
que as despesas estão sendo quitadas mensalmente, conforme estabelecido no Edital.
2.3 – Para os fins deste Contrato, considera-se que a expressão “veículos/equipamentos” representa a seguinte definição: veículos terrestres, veículos aquáticos, equipamentos motorizados, equipamentos acoplados e rebocáveis, caldeiras e outros tipos de equipamentos que
possuam ou não tanque de combustível próprio.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS
3.1 – A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento aos estabelecimentos credenciados, decorrente dos fornecimentos efetivamente realizados, ficando claro que o CONTRATANTE não responderá solidária ou subsidiariamente por esse pagamento.
3.2 – A contratação do serviço Objeto deste instrumento contratual, conforme consta na proposta da CONTRATADA, parte integrante deste
instrumento, terá como Taxa de Administração o percentual de -18,30% (dezoito virgula trinta por cento negativo).
www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 627

3.3 – Nos valores, estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, Taxa de Administração, frete, seguro, treinamento,
instalação do sistema, manutenção de equipamentos e softwares, cartões, assistência técnica e outros necessários ao cumprimento integral
do Objeto da contratação.
3.4 – O valor contratado é meramente estimativo, de forma que os pagamentos dependerão dos serviços e fornecimentos, efetivamente,
prestados.
3.5 – O percentual de Taxa de Administração ofertado deverá ser considerado no momento do pagamento da Nota Fiscal, durante toda a
execução do Contrato.
3.6 – O CONTRATANTE, seus Órgãos e Entidades serão responsáveis pelo pagamento dos serviços que fizerem uso, devendo, para tanto,
assinar Contratos individualizados com a CONTRATADA, sob a gestão do CINCATARINA.
3.7 – O valor estimado para este contrato é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1 – O pagamento pelas aquisições, Objeto do Contrato, será feito pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA, mensalmente, mediante
depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.
4.1.1 – O CONTRATANTE efetuará o pagamento até o décimo dia do mês subsequente ao serviço prestado, Objeto deste Contrato, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.
4.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação da Licitação.
4.3 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou técnica que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção
monetária.
4.4 – As despesas resultantes do Contrato serão pagas de acordo com a proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, observado o
que consta no Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.
4.5 – A CONTRATADA deverá comprovar, de forma inequívoca, o repasse dos pagamentos efetuados às empresas credenciadas das respectivas despesas realizadas pelo CONTRATANTE.
4.6 – A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento aos estabelecimentos credenciados, decorrentes dos fornecimentos efetivamente realizados, ficando claro que o CONTRATANTE não responderá solidária ou subsidiariamente por esse pagamento.
4.7 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os serviços fornecidos em estabelecimentos credenciados, de acordo com o valor de mercado, na data dos serviços.
4.9 – Efetivado mediante apresentação da Nota Fiscal, que deverá ser emitida em nome do CONTRATANTE, devendo constar também o
CNPJ, o número da Licitação e da Ata de Registro de Preços.
4.10 – A Nota Fiscal compreenderá a utilização dos serviços Objeto do Contrato, no mês anterior a sua emissão.
4.11 – Para fins de pagamento, somente serão considerados gastos realizados junto à rede credenciada.
4.12 – Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a
liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o Fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE
5.1 – O valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável, durante a vigência deste Contrato e suas possíveis prorrogações, mesmo que seja negativa.
5.2 – A revisão dos preços poderá ser concedida, pelo CONTRATANTE, nos termos do art. 65, inciso II, letra “d”, da Lei Federal nº 8.666/93,
a partir da análise e discussão de planilha de custos.
5.3 – Para revisão dos preços, a CONTRATADA deverá solicitar, formalmente, ao CONTRATANTE o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, e ainda, comprovar hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 628

CLÁUSULA SEXTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
6.1 – Se o CONTRATANTE não efetuar o pagamento no prazo previsto neste Contrato, e tendo a CONTRATADA, à época, adimplido integralmente as obrigações avençadas, inclusive quanto aos documentos que devem acompanhar a Nota Fiscal, os valores devidos serão monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para atualização de obrigações tributárias, conforme estabelecido no artigo 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 – As despesas decorrentes da aquisição, pelo CONTRATANTE, do Objeto do presente Contrato correrão à conta de dotação específica
do orçamento do exercício de 2022 e seguintes:
02 - Gabinete do Prefeito
001 - Gabinete do Prefeito
2005 - Manutenção do Conselho Tutelar
33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33903039 – Material para Manutenção de Veículos
33903919 – Manutenção e Conservação de Veículos
1000000 – Recursos Ordinários
03 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
001 - Administração e Finanças
2003 - Manutenção das Atividades de Administração e Finanças
33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33903039 – Material para Manutenção de Veículos
33903919 – Manutenção e Conservação de Veículos
1000000 – Recursos Ordinários
03 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
001 - Administração e Finanças
2039 - Manutenção do Convênio de Trânsito Policia Civil
33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33903039 – Material para Manutenção de Veículos
33903919 – Manutenção e Conservação de Veículos
3110000 – Convênio de Trânsito - Civil
03 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
001 - Administração e Finanças
2040 - Manutenção do Convênio de Trânsito Policia Militar
33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33903039 – Material para Manutenção de Veículos
33903919 – Manutenção e Conservação de Veículos
3000000 – Recursos Ordinários
3100000 - Convênio de Trânsito - Militar
04 – Sec. Mun. de Obras Estradas e Serv. Urbanos
001 - Sec. Mun. de Obras Estradas e Serv. Urbanos
2006 - Manutenção do Setor Rodoviário Municipal
33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33903039 – Material para Manutenção de Veículos
33903917 – Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
33903919 – Manutenção e Conservação de Veículos
1000000 – Recursos Ordinários
04 – Sec. Mun. de Obras Estradas e Serv. Urbanos
001 - Sec. Mun. de Obras Estradas e Serv. Urbanos
2013 - Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33903039 – Material para Manutenção de Veículos
33903919 – Manutenção e Conservação de Veículos
1000000 – Recursos Ordinários
05 - Secretaria Municipal de Educação e Promoção Social
001 - Divisão de Educação
2008 - Manutenção do Ensino Fundamental
33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33903039 – Material para Manutenção de Veículos
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33903919 – Manutenção e Conservação de Veículos
1010000 – Receitas de Impostos - Educação
05 - Secretaria Municipal de Educação e Promoção Social
001 - Divisão de Educação
2009 - Manutenção do Transporte Escolar
33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33903039 – Material para Manutenção de Veículos
33903919 – Manutenção e Conservação de Veículos
1010000 – Receitas de Impostos - Educação
1620200 – Transporte Escolar Estado
06 - Secretaria Municipal de Saude e Assistência Social
001 - Fundo Municipal da Saude
2024 - Manutenção da Atenção Básica
33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33903039 – Material para Manutenção de Veículos
33903919 – Manutenção e Conservação de Veículos
1020000 – Receitas de Impostos - Saúde
06 - Secretaria Municipal de Saude e Assistência Social
001 - Fundo Municipal da Saude
2051 - Manutenção da Vigilância Sanitária
33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33903039 – Material para Manutenção de Veículos
33903919 – Manutenção e Conservação de Veículos
1020000 – Receitas de Impostos - Saúde
06 - Secretaria Municipal de Saude e Assistência Social
002 - Fundo Municipal de Assistência Social
2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33903039 – Material para Manutenção de Veículos
33903919 – Manutenção e Conservação de Veículos
1000000 – Recursos Ordinários
06 - Secretaria Municipal de Saude e Assistência Social
002 - Fundo Municipal de Assistência Social
2036 - Manutenção Centro de Referência da Assistência Social - CRAS
33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33903039 – Material para Manutenção de Veículos
33903919 – Manutenção e Conservação de Veículos
1000000 – Recursos Ordinários
07 - Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo
001 - Secretaria Municipal de Agricultura
2026 - Manutenção da Assistência ao Produtor Rural
33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33903039 – Material para Manutenção de Veículos
33903917 – Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
33903919 – Manutenção e Conservação de Veículos
1000000 – Recursos Ordinários
07 - Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo
003 - Fundo Municipal de Turismo
2032 - Manutenção das Atividades Turísticas
33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33903039 – Material para Manutenção de Veículos
33903919 – Manutenção e Conservação de Veículos
1000000 – Recursos Ordinários
08 - Secretaria Municipal de Desporto e Cultura
002 - Desporto
2018 - Manutenção das Atividades do Desporto Amador
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33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33903039 – Material para Manutenção de Veículos
33903919 – Manutenção e Conservação de Veículos
1000000 – Recursos Ordinários

7.2 – Os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação correrão por conta do Ente da Federação Consorciado ou Referendado ao CINCATARINA, seus órgãos e entidades, disponibilizados no ato da contratação, como condição essencial, observadas as normas
estabelecidas no processo licitatório.
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
8.1 – O prazo de vigência do Contrato tem início na data de sua assinatura estendendo-se até 07 de abril de 2023.
8.2 – O Contrato poderá ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei
Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
9.1 – O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.2 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários do valor atualizado do Contrato, não cabendo nesse caso qualquer tipo de indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 – A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes casos:
I – por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº
8.666/93;
II – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização por intermédio de aviso com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados;
III – judicialmente, na forma da legislação vigente;
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avençado, acarreta as seguintes consequências para a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas:
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas ao CONTRATANTE;
b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO MODELO DE CONTRATAÇÃO, USUÁRIOS, DO PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1 – O modelo de contratação, usuários, prazo para implantação e execução dos serviços, deverão seguir rigorosamente todas as disposições e especificações contidas no Edital de Licitação, Ata de Registro de Preços, Contrato e no Termo de Referência, parte integrante
deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1 – Além das obrigações previstas no Edital de Licitação e na Ata de Registro de Preços, compete à CONTRATADA:
I – Possuir estrutura administrativa que garanta o bom desempenho de suas atribuições técnicas e administrativas, dando o necessário
suporte para uma eficiente execução do serviço e para um bom relacionamento com o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes e com os
estabelecimentos credenciados;
II – Planejar e executar a implantação do sistema contratado, integrando-o com os Sistemas de Gerenciamento de Veículos e Equipamentos
do CONTRATANTE, quando existente;
III – O sistema da CONTRATADA deve atender em 100% (cem por cento) aos requisitos exigidos no Termo de Referência;
IV – Executar a implantação do sistema contratado, em momento oportuno, junto ao CONTRATANTE, contemplando o cronograma e forma
de execução das seguintes ações:
a) Customização do Sistema de Gestão de Frota;
b) Cadastramento dos veículos/equipamentos;
c) Cadastramento dos gestores, aprovadores e condutores;
d) Parametrização dos Veículos;
e) Parametrização dos limites de consumo e financeiros;
f) Capacitação dos usuários e manual em português, disponibilizado no sistema;
g) Suporte aos gestores;
V – Implantação, parametrização e integração dos sistemas tecnológicos;
VI – Prover suporte técnico e capacitação permanente para os gestores, aprovadores e condutores da CONTRATANTE, após a fase de implantação, em cada Órgão Participante ao contrato, de acordo com a conveniência e necessidade;
VII – Atender em até 24 (vinte e quatro) horas toda e qualquer demanda feita pelo(s) CONTRATANTE;
VIII – Garantir que o sistema, uma vez operacional, satisfaça todos os requisitos desse Termo de Referência;
IX – Cadastrar todos os veículos e equipamentos da frota, com informações suficientes para que sejam emitidos todos os relatórios de
interesse do(s) CONTRATANTE;
X – Possibilitar o cadastro de veículos/equipamentos com dados completos e fidedignos;
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XI – Confeccionar e distribuir os cartões magnéticos, sem custo adicional para ao CONTRATANTE, conforme necessidade:
a) A CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE todas as solicitações e cancelamentos demandados;
b) As solicitações de expedição ou cancelamento de cartões deverão ser atendidas somente após autorização da CONTRATADA ou por elas
indicadas;
c) Cada cartão deverá ser associado a um veículo ou equipamento;
d) Cada órgão fará jus a um quantitativo de cartões genéricos, que poderá ser associado a qualquer veículo ou equipamento, encaminhando-os ao CONTRATANTE;
XII – Disponibilizar consultores que, durante a vigência contratual, realizem, no mínimo, uma visita mensal a cada gestor dos órgãos com
100 (cem) veículos ou mais e no mínimo uma visita trimestral aos demais gestores, objetivando a capacitação para a análise dos indicadores
de desempenho da frota e o suporte técnico para a execução da gestão da frota;
XIII – Informar ao CONTRATANTE sobre o cronograma das visitas e relatórios das reuniões;
XIV – Executar o monitoramento e o acompanhamento do desempenho do serviço, sugerindo métricas e indicadores de desempenho e de
resultados, para os gastos, apoiando os gestores setoriais e analistas em gestão administrativa na análise dos dados e operacionalização
do sistema;
XV – Desenvolver uma rede de estabelecimentos credenciados, capacitados técnica e administrativamente, para prestar os serviços de manutenção, conforme solicitação do CONTRATANTE, obedecendo aos critérios da efetividade, agilidade e economicidade, e aos quantitativos
descritos no Anexo I-A do Termo de Referência, Anexo I do Edital;
XVI – Definir uma metodologia para o controle dos indicadores de desempenho e das despesas com manutenção, com recomendações de
ações de melhoria operacional e redução de custo;
XVII – Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do contrato e das condições estabelecidas no Termo de Referência;
XVIII – Responsabilizar-se solidariamente pelos atos de sua rede credenciada na execução dos contratos originários do Termo de Referência;
XIX– Relatar toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação do serviço, respondendo todos os esclarecimentos que
forem solicitados pelo CONTRATANTE, com o pronto atendimento às demandas;
XX – Reembolsar os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada, inexistindo qualquer relação financeira entre estes prestadores de serviço e ao CONTRATANTE;
XXI – Disponibilizar suporte técnico 24 (vinte e quatro) horas através de e-mail, telefone e outros;
XXII – Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados;
XXIII – Manter, durante a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas Lei Federal nº 8.666/93 e no Edital, para comprovação, sempre que necessário for, junto ao CONTRATANTE;
XXIV – Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Termo de Referência em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação
expedida, exceto em casos complexos, com a anuência do CONTRATANTE;
XXV – Fornecer relatórios e informações constantes do seu banco de dados, em consonância com os parâmetros definidos pelo CONTRATANTE, não podendo haver limitações ao período solicitado e ou extraído, sem a necessidade de mais de uma extração para atender ao
tempo de pesquisa;
XXVI – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte e demais custos resultantes da
execução do contrato;
XXVII – Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pelos Órgão Participantes;
XXVIII – Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, para representá-la na execução do contrato;
XXIX – Quanto às Obrigações da CONTRATADA, relativas às informações:
a) Guardar sigilo sobre as informações do CONTRATANTE constante do seu banco de dados, devendo mantê-las arquivadas e disponíveis
ao CONTRATANTE para fins de consulta e auditoria, ainda que extinto o contrato, por, no mínimo, 10 (dez) anos;
b) Disponibilizar permanentemente para o CONTRATANTE, por meio de mídia eletrônica, os dados operacionais e financeiros da frota, obtidos durante a vigência do contrato, inclusive após o seu término;
c) Disponibilizar capacidade de armazenamento suficiente para manter todos os dados disponíveis para consulta online;
e) Disponibilizar através do sistema a possibilidade de exportação de dados para várias tecnologias (xls, xlsx, HTML, BI e pdf);
f) Disponibilizar, sem ônus para o CONTRATANTE, as atualizações das funcionalidades do sistema de gestão;
g) Prover os recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) necessárias à garantia do funcionamento do sistema, durante 24
horas por dia e, ainda, apoiar as ações de melhorias tecnológicas e funcionais, quando solicitadas pelo Órgão Gerenciador;
h) Desenvolver, às suas expensas, sistema informatizado de gerenciamento do serviço, compatível com o ambiente seguro, via WEB, on-line,
interligando os locais de atendimento com o CONTRATANTE;
i) Disponibilizar ao CONTRATANTE pleno acesso às informações do sistema, inclusive para a extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos serviços prestados, discriminados, com os respectivos custos e em extensão e formatação a serem definidas pelo CONTRATANTE;
j) Responsabilizar-se pela instalação e manutenção dos softwares do sistema;
k) Responsabilizar-se pela integração com outros Sistemas de Gerenciamento de Custos e de Veículos e Equipamentos do CONTRATANTE;
l) Disponibilizar manual de utilização do sistema em língua portuguesa;
m) Estabelecer junto à sua rede credenciada, os critérios de definição dos preços a serem pagos para os serviços de mão de obra e peças,
conforme indicado no Termo de Referência;
XXX – Quanto à rede de fornecedores credenciados, a CONTRATADA deverá:
a) Garantir que a sua rede credenciada atenda aos requisitos mínimos elencados no Anexo I-A do Termo de Referência;
b) Pagar, pontualmente, aos estabelecimentos credenciados, o valor efetivamente devido, ficando definido que o CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento, que é de total responsabilidade da CONTRATADA;
c) Manter nos estabelecimentos credenciados, em local visível, a identificação visual de sua adesão ao sistema objeto deste instrumento;
d) Planejar, em conjunto com o CONTRATANTE, a inclusão e exclusão de estabelecimentos à sua rede credenciada, seja qual for a origem
da solicitação;
e) Exercer o credenciamento e o descredenciamento dos estabelecimentos, observando as exigências técnicas e condições definidas pelo
CONTRATANTE e pela CONTRATADA;
f) Treinar os colaboradores dos estabelecimentos da rede credenciada para operar os equipamentos necessários;
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g) Fiscalizar a qualidade da prestação dos serviços, garantindo que a execução do serviço só ocorra após a conferência do condutor, do
veículo, da quilometragem e dos respectivos cartões;
h) Disponibilizar mesmo à distância, 01 (um) profissional com objetivo de prestar assessoria relativa ao objeto deste instrumento, junto ao
CONTRATANTE;
i) Manter os cadastros dos estabelecimentos credenciados atualizados, garantindo que as informações dos relatórios sejam fidedignas;
XXXI – O sistema da CONTRATADA deverá permitir a integração com os sistemas de gerenciamento financeiros, patrimoniais e administrativos do CONTRATANTE;
XXXII – O sistema da CONTRATADA deverá apresentar o valor disponibilizado, o valor consumido e o saldo restante;
XXXIII – O sistema da CONTRATADA deve atualizar o valor dos veículos, para que a soma das manutenções em um período de 12 meses
não ultrapasse o valor de 40% da tabela FIPE;
XXXIV – Disponibilizar plantão 24h e priorizar o atendimento de veículos de emergência, como caminhões de combate à incêndios e ambulâncias, na forma prevista no Termo de Referência;
XXXV – Cumprir a todas as obrigações e especificações técnicas dispostas neste Contrato e no Termo de Referência, Anexo I-A do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
13.1 – São obrigações do CONTRATANTE:
I – Adotar medidas visando um eficaz relacionamento com a CONTRATADA de forma a ensejar o melhor desempenho e qualidade dos
serviços contratados;
II – Acompanhar a execução operacional da CONTRATADA;
III – Fiscalizar a qualidade do serviço prestado;
IV – Propor medidas de regulamentação e controle;
V – Estabelecer diretrizes para a atuação da CONTRATADA;
VI – Aprovar o planejamento definido junto com a CONTRATADA para inclusão e exclusão de estabelecimentos da Rede Credenciada;
VII – Acompanhar os processos de penalização movidos pelo CINCATARINA em face da CONTRATADA;
VIII – Cumprir todas as obrigações constantes no Edital de Licitação, seus Anexos e neste Contrato;
IX – Definir os usuários (motoristas, condutores e demais técnicos) que terão acesso ao sistema;
X – Definir os veículos para o cadastramento junto ao sistema;
XI – Acompanhar a execução operacional do contrato;
XII – Promover a implantação do serviço no órgão;
XIII – No caso de extravio ou danos ao cartão magnético, requerer à CONTRATADA, com ciência da INTERVENIENTE, a emissão de novo
cartão, sem custo adicional para o CONTRATANTE, com o cancelamento do registro do cartão extraviado;
XIV – Providenciar o cancelamento definitivo dos cartões destinados aos veículos, em caso de retirada de circulação, alienação ou devolução
à empresa locadora proprietária do veículo;
XV – Informar imediatamente ao INTERVENIENTE e CONTRATADA, o furto, roubo, extravio, falsificação ou fraude do cartão destinado ao
veículo;
XVI – Se necessário, remanejar ou incrementar créditos em cada cartão destinado ao veículo;
XVII – Efetuar a análise e o aceite das faturas e notas fiscais emitidas pela CONTRATADA, efetivando o respectivo pagamento;
XVIII – Rejeitar, no todo ou em parte, os itens de serviço em desacordo com o contrato;
XIX – Fornecer à INTERVENIENTE e CONTRATADA, em conformidade com o plano de implantação, o cadastro completo dos veículos e
equipamentos, gestores, aprovadores e condutores autorizados, contendo todos os dados necessários;
XX – Designar servidor(es) para acompanhamento da execução e da fiscalização da prestação dos serviços, objeto deste contrato;
XXI – A existência da fiscalização por parte da Órgão Participante de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA
na prestação dos serviços;
XXII – Identificar junto à INTERVENIENTE e CONTRATADA os servidores que serão usuários do sistema, com poderes para administração
plena ou apenas acesso às informações, de acordo com o nível de permissão estabelecido, bem como responsabilizar-se pela comunicação
prévia dos casos de demissão, férias ou mudança de lotação;
XXIII – Para a contratação de um serviço de manutenção, o gestor da frota CONTRATANTE deverá:
a) Abrir uma Ordem de Manutenção no sistema informatizado da CONTRATADA, com uma descrição prévia do serviço a ser executado e
convidar um dos estabelecimentos credenciados para avaliar o veículo e enviar orçamento;
b) A Ordem de Manutenção poderá alternativamente ser aberta no sistema informatizado da CONTRATADA diretamente pelo estabelecimento escolhido no item anterior, com anuência do gestor da CONTRATANTE;
c) Levar o veículo ao estabelecimento convidado, que receberá, inspecionará e orçará o serviço a ser executado, conforme estabelecido no
Termo de Referência;
d) Após receber o orçamento, com a descrição do serviço a ser executado, o gestor da frota da CONTRATANTE deverá replicar a Ordem de
Manutenção para dois outros estabelecimentos credenciados, que, lançarão também seus respectivos orçamentos no sistema informatizado
da CONTRATADA;
e) Com os três orçamentos recebidos, o gestor da frota da CONTRATANTE deverá optar por um deles, e descartar os demais;
f) A não realização de três orçamentos e a escolha do orçamento que não seja o de menor valor deve ser justificada no processo e validada
pelo fiscal;
XXIV – Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas, relativos aos serviços efetivamente realizados;
XXV – Comunicar formalmente ao INTERVENIENTE e à CONTRATADA, sempre que detectar imperfeições na execução dos serviços da rede
credenciada;
XXVI – Analisar e validar mensalmente a prestação de serviços, confrontando o relatório de prestação de serviços com os comprovantes
de transação de operações recebidos;
XXVII – Arquivar e anexar à solicitação de liquidação e pagamento, os seguintes documentos:
a) Notas fiscais/faturas das oficinas, autopeças ou concessionárias;
b) Comprovação de que houve pesquisas de preços junto a oficinas, autopeças ou concessionárias credenciadas;
c) Relatórios do sistema da CONTRATADA, que demonstrem de forma detalhada as despesas com peças, serviços de mão de obra, o
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desconto praticado, número das notas sem limitação de data para consulta;
XXVIII – A avaliação orçamentária aplica-se também aos veículos novos do CONTRATANTE, cuja garantia não esteja vencida, salvo quando
houver número inferior de concessionárias;
XXIX – Emitir empenho para pagamento do serviço, associando e validando os comprovantes de transação de operações com os relatórios
emitidos pela CONTRATADA, devendo ser observado os preços estabelecidos;
XXX – Solicitar à CONTRATADA, análise para aprovação de novo credenciamento ou o descredenciamento de estabelecimentos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato, poderá o CINCATARINA ou o CONTRATANTE aplicar à CONTRATADA, em
relação às contratações, as seguintes sanções:
a) advertência;
b) suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do Objeto, fica a CONTRATADA sujeito à multa de 0,5% (meio por cento) por dia de
atraso, incidente sobre o valor total do Contrato, a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação,
limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do Objeto, poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do Contrato, ou proporcional por cada descumprimento;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no Contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Preços e aplicada multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.
14.2 – Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, ao proponente que, convocado dentro do prazo de validade da sua Proposta,
não celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a Licitação, que ensejarem o retardamento da
execução do Certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do Contrato, comportarem-se de modo inidôneo,
fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com o CINCATARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, pelo prazo de 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
sem prejuízo das multas previstas em Edital e no Contrato e das demais cominações legais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
15.1 – O CINCATARINA e/ou o CONTRATANTE exercerá(ão) ampla e irrestrita fiscalização na prestação dos serviços, Objeto deste Contrato,
a qualquer hora, por intermédio de seus agentes públicos, aos quais caberá acompanhar a execução dos serviços, fiscalizar os prazos e
especificações do Objeto do Contrato, efetuar a liberação dos pagamentos, bem como comunicar à CONTRATADA, formalmente, o descumprimento de quaisquer cláusulas deste Contrato.
15.1.1 - Para efetuar a gestão e fiscalização deste Contrato, pelo CONTRATANTE, fica designado o Secretário Municipal de Administração e
Finanças.
15.2 – A CONTRATADA, após o recebimento da notificação, deverá regularizar os problemas apontados pela fiscalização do CONTRATANTE,
sem quaisquer ônus adicionais.
15.3 – A fiscalização atuará desde o início da prestação dos serviços até o término do presente Contrato.
15.4 – A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de terceiros, por quaisquer irregularidades verificadas durante a execução deste Contrato.
15.5 – Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da CONTRATADA, o titular da fiscalização deverá
comunicar por escrito ao CINCATARINA, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital, bem como
neste Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO
16.1 – O Sistema de Gestão na Prestação de Serviços de Manutenção de Veículos e Equipamentos deverá estar implantado pela CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do Contrato, para o CONTRATANTE.
16.2 – A implantação compreende:
I – Cadastramento de todos os veículos e equipamentos do CONTRATANTE;
II – Cadastramento de todos os usuários, motoristas e condutores do CONTRATANTE;
III – Credenciamento da rede de lojas de autopeças, oficinas e concessionárias;
IV – Identificação visual e divulgação da rede credenciada;
V – Implantação e parametrização dos sistemas tecnológicos;
VI – Confecção e distribuição de cartões, conforme necessidade do CONTRATANTE;
VII – Treinamento de usuários, gestores e técnicos responsáveis pela infraestrutura de transportes do CONTRATANTE;
VIII – Treinamento dos funcionários da rede credenciada.
16.3 – Ao fim dos prazos previstos, satisfeitos todos os requisitos do Edital e Termo de Referência, considerar-se-á entregue o objeto da
contratação.
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16.4 – O não cumprimento dos prazos caracterizará a não entrega do objeto e gerará as penalidades previstas no Edital, Ata de Registro
de Preços e Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ATRIBUIÇÕES DO INTERVENIENTE CINCATARINA
17.1 – São atribuições do CINCATARINA na condição de INTERVENIENTE:
I – Realizar a gestão corporativa dos serviços, analisando todos os dados acerca das operações do CONTRATANTE de forma centralizada;
II – Adotar medidas visando um eficaz relacionamento com a CONTRATADA de forma a ensejar o melhor desempenho e qualidade dos
serviços contratados;
III – Processar e aprovar os Contratos Administrativos decorrente da licitação;
IV – Enviar os Contratos assinados para a CONTRATADA;
V – Aprovar o Plano de Implantação da CONTRATADA, em conjunto com o CONTRATANTE;
VI – Coordenar a implantação do serviço da CONTRATADA;
VII – Acompanhar a execução operacional da CONTRATADA e do CONTRATANTE;
VIII – Fiscalizar a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA e seus credenciados;
IX – Propor medidas de regulamentação e controle;
X – Estabelecer diretrizes para a atuação da CONTRATADA;
XI – Aprovar o planejamento definido junto com a CONTRATADA para inclusão e exclusão de estabelecimentos da rede credenciada;
XII – Acompanhar a atuação dos consultores contratados e a evolução dos indicadores;
XIII – Acompanhar e aprovar os processos de solicitação de penalização iniciados pelo CONTRATANTE, na inércia desses ou quando provocada, proceder à penalização da CONTRATADA;
a) Os processos de solicitação de penalização deverão ser encaminhados ao INTERVENIENTE para aprovação e execução;
b) O CONTRATANTE somente poderá provocar os processos de penalização, após ter notificado a CONTRATADA e recebido resposta insatisfatória;
XIV – Acompanhar os reajustes e revisões concedidos pela CONTRATADA durante a execução do contrato;
XV – Outras atribuições previstas no Edital, na Ata de Registro de Preços Consolidada e no contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
18.1 – O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório Eletrônico n° 3034/2021-e, Pregão, na Forma Eletrônica nº
0017/2021, Registro de Preços, realizado pelo Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA, na condição de Órgão Gerenciador
e Interveniente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer outro, para serem dirimidas questões originárias da execução do presente Contrato.
E, por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto,
firmando-o em 2 (duas) vias, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.
Doutor Pedrinho – SC, 08 de abril de 2022.
MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO
HARTWIG PERSUHN
Prefeito(a) Municipal
CONTRATANTE

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Taisa Marsola Spaduzano
Procuradora
CONTRATADA

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo
INTERVENIENTE
Testemunhas:
1ª –
2ª –

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001 e da Lei Federal
nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.
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Publicação Nº 3840877

DECRETO nº 28, de 06 de abril de 2022.
Inclui os §§ 3º e 4º no artigo 2º do Decreto nº 09, de 21/01/2022.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO - SC, no uso da competência privativa que lhe confere o artigo 52 c/c artigo 72, inciso
I, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 04 de Abril de 1.990; e com fundamento nas Leis Federais nº 4.320/64 e nº 8.666/93 e na
Lei Complementar Federal nº 101/00;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam incluídos os §§ 3º e 4º no artigo 2º do Decreto nº 09, de 21/01/2022, com a seguinte redação:
“Art. 2º - ..........
........................
§ 3º - Conforme § 3º do artigo 5º da Lei nº 8.666/93, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24, ou seja, R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da apresentação da fatura.
§ 4º - As compras de valor igual ou inferior a 10% (dez por cento) do valor de que trata o parágrafo anterior deste Decreto, ficam dispensadas da coleta de três orçamentos para fins de comprovação da compatibilidade com os preços correntes no mercado, respondendo o
servidor que firmar a ordem de compra pela regularidade da despesa.
Art. 3º - ............” (NR)
Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 06 de abril de 2022; 34º ano de Fundação; 32º ano de Emancipação Política.
HARTWIG PERSUHN
Prefeito de Doutor Pedrinho/SC
O presente decreto foi devidamente registrado e publicado na forma determinada pela legislação vigente.
JOÃO OSLIN ODORIZZI
Chefe de Gabinete.

LEI Nº 961/2022 *REPUBLICAÇÃO

Publicação Nº 3840903

LEI nº 961, de 25 de janeiro de 2022.
Autoriza a demolição parcial da obra de ampliação da Escola Fritz Donner, e dá outras providências.
O PREFEITO DE DOUTOR PEDRINHO, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a demolição parcial da obra de ampliação da Escola Fritz Donner decorrente do Contrato Administrativo n° 36/2017,
originado da licitação Tomada de Preços n° 16/2017.
§ 1º - A parte a ser demolida corresponde a cobertura, laje, vigas e as paredes que apresentam defeitos de construção e/ou de projeto,
conforme laudos técnicos juntados aos autos da ação judicial nº 5000106-42.2019.8.24.0073 da 2ª Vara Cível da Comarca de Timbó.
§ 2º - Para atendimento ao disposto no parágrafo anterior, fica autorizado o deslocamento e uso de máquinas, servidores e equipamentos
públicos, sem prejuízo da manutenção dos demais serviços públicos, especialmente aqueles de caráter essencial.
Art. 2º - Considerando que a obra é financiada com recursos federais (do Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico – FNDE), cabendo
ao Município de Doutor Pedrinho executar as ações relativas ao Termo de Compromisso n° 100388, deverá ser readequado os projetos de
engenharia, licitado e contratado a conclusão da ampliação pretendida, para posterior prestação de contas.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão à conta das dotações próprias do Orçamento-Programa anual do Município de Doutor Pedrinho – SC, suplementadas, se necessário.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 25 de janeiro de 2022; 34º ano de Fundação; 32o ano de Emancipação Política.
HARTWIG PERSUHN
Prefeito de Doutor Pedrinho/SC.
A presente Lei foi devidamente registrada e publicada na forma determinada pela legislação vigente.
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JOÃO OSLIN ODORIZZI
Chefe de Gabinete.

LEI Nº 962/2022 *REPUBLICAÇÃO

Publicação Nº 3840929

LEI nº 962, de 08 de março de 2022.
Autoriza o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, a associar-se e contribuir anualmente com a União dos
Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina – UNDIME/SC.
O PREFEITO DE DOUTOR PEDRINHO, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º – O Poder Executivo do Município fica autorizado a associar-se, através da Secretaria Municipal de Educação, à União dos Dirigentes
Municipais de Educação de Santa Catarina – UNDIME/SC, CNPJ nº 79.363.123/0001-47.
Art. 2º - A associação ensejará a contribuição à UNDIME/SC, de forma anual, o que, no ano corrente, corresponderá a R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais).
Parágrafo único - A contribuição a que se refere o caput deste artigo encontra-se prevista no Estatuto Social da UNDIME/SC, anualmente
corrigida, estando seu valor diretamente atrelado ao número de habitantes do município.
Art. 3º - Ficam ratificados os pagamentos de contribuição à UNDIME/SC realizados em exercícios anteriores.
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão à conta das dotações próprias do Orçamento-Programa Anual do Município de Doutor Pedrinho – SC.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 08 de março de 2022; 34º ano de Fundação; 32º ano de Emancipação Política.
HARTWIG PERSUHN
Prefeito de Doutor Pedrinho/SC
A presente Lei foi devidamente registrada e publicada na forma determinada pela legislação vigente.
JOÃO OSLIN ODORIZZI
Chefe de Gabinete.

LEI Nº 963/2022 *REPUBLICAÇÃO

Publicação Nº 3840938

LEI nº 963, de 08 de março de 2022.
Autoriza a abertura de créditos adicionais, suplementares e especial, em dotações orçamentárias do Orçamento-Programa 2022 da Administração Direta, à conta do superávit financeiro.
O PREFEITO DE DOUTOR PEDRINHO, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de até R$ 2.565.859,43 (dois milhões
e quinhentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos), por conta de recursos do superávit
financeiro, obedecendo a seguinte distribuição nas dotações dos Projetos/Atividades, elementos e Unidades Orçamentárias do Orçamento-Programa 2022 da Administração Direta do Município de Doutor Pedrinho (Lei nº 958, de 08/12/2021):
03.001.04.122.0015.1031
03.001.04.122.0015.1031
03.001.04.122.0015.1031
400000
440000
449000
3000000
TOTAL
03.001.04.122.0015.1041
03.001.04.122.0015.1041
03.001.04.122.0015.1041
400000
440000

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
RECURSOS ORDINÁRIOS

100.000,00
100.000,00

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE TERRENO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE
DA PREFEITURA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
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449000
3000000
TOTAL
04.001.15.452.0020.1010
04.001.15.452.0020.1010
04.001.15.452.0020.1010
400000
440000
449000
3000000
TOTAL
04.001.15.451.0020.1016
04.001.15.451.0020.1016
04.001.15.451.0020.1016
400000
440000
449000
3000000
3760200
3760100
3500000
TOTAL
05.001.12.361.0050.2008
05.001.12.361.0050.2008
05.001.12.361.0050.2008
300000
330000
339000
3360000
TOTAL
05.001.12.361.0050.2008
05.001.12.361.0050.2008
05.001.12.361.0050.2008
400000
440000
449000
3360000
TOTAL
05.001.12.365.0050.2030
05.001.12.365.0050.2030
05.001.12.365.0050.2030
300000
330000
339000
3360000
TOTAL
05.001.12.365.0050.2030
05.001.12.365.0050.2030
05.001.12.365.0050.2030
400000
440000
449000
3360000
TOTAL
05.001.12.365.0050.1007
05.001.12.365.0050.1007
05.001.12.365.0050.1007
400000
440000
449000
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APLICAÇÕES DIRETAS
RECURSOS ORDINÁRIOS
SEC. MUN. DE OBRAS ESTRADAS E SERV. URBANOS
SEC. MUN. DE OBRAS ESTRADAS E SERV. URBANOS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
RECURSOS ORDINÁRIOS
SEC. MUN. DE OBRAS ESTRADAS E SERV. URBANOS
SEC. MUN. DE OBRAS ESTRADAS E SERV. URBANOS
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
RECURSOS ORDINÁRIOS
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS Nº 202122100006 –
TRANSFERENCIA ESPECIAL
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS – TRANSFERENCIA
ESPECIAL (INCISO I DO ART. 1º EC 105/2019)
CESSÃO ONEROSA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
SALÁRIO EDUCAÇÃO
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
SALÁRIO EDUCAÇÃO
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
SALÁRIO EDUCAÇÃO
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
SALÁRIO EDUCAÇÃO
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390.000,00
390.000,00

110.000,00
110.000,00

900.000,00
203.775,97
7.630,36
128.522,38
1.239.928,71

75.000,00
75.000,00

25.000,00
25.000,00

35.000,00
35.000,00

15.138,73
15.138,73

SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
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3000000
TOTAL
06.001.10.301.0150.2024
06.001.10.301.0150.2024
06.001.10.301.0150.2024
400000
440000
449000
3780200
3382050
3382040
TOTAL
06.001.10.301.0150.1028
06.001.10.301.0150.1028
06.001.10.301.0150.1028
400000
440000
449000
3382040
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RECURSOS ORDINÁRIOS
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
DE SAÚDE - PORTARIA 2180/2021
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
DE SAÚDE - PORTARIA 3534/2021
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
DE SAÚDE - PORTARIA 3499/2021
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250.000,00
250.000,00

99.854,00
14.837,00
108.852,00
223.543,00

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
DE SAÚDE - PORTARIA 3499/2021

TOTAL

56.187,00
56.187,00

08.001.13.392.0200.2004

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA

08.001.13.392.0200.2004
08.001.13.392.0200.2004
300000
330000
339000
3420100
TOTAL
TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTRAS TRANSF. LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO

46.061,99
46.061,99
2.565.859,43

Art. 2º - O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito adicional especial, no Orçamento Geral do corrente exercício, no valor de
R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) na seguinte dotação Projeto/Atividade, elemento e Unidade Orçamentária do Orçamento-Programa
2022 da Administração Direta do Município de Doutor Pedrinho (Lei nº 958, de 08/12/2021):
04.001.15.451.0020.1016
04.001.15.451.0020.1016
04.001.15.451.0020.1016
300000
330000
339000
3000000
TOTAL R$
TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO

SEC. MUN. OBRAS ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS
SEC. MUN. OBRAS ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
RECURSOS ORDINÁRIOS

48.000,00
48.000,00
48.000,00

Art. 3º - Os créditos adicionais de que tratam os artigos 1º e 2º desta Lei, serão cobertos com recursos originados do seguinte item:
Superávit Financeiro ----------------------------------------------- R$ 2.613.859,43
Fonte de Recurso
3000000
3760200
3760100
3500000
3360000
3780200
3382050
3382040
3420100
TOTAL

Descrição Fonte Recursos
RECURSOS ORDINÁRIOS
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS Nº 202122100006 – TRANSFERENCIA ESPECIAL
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS – TRANSFERENCIA ESPECIAL (INCISO I DO ART. 1º EC
105/2019)
CESSÃO ONEROSA
SALÁRIO EDUCAÇÃO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PORTARIA 2180/2021
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PORTARIA 3534/2021
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PORTARIA 3499/2021
OUTRAS TRANSF. LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO
2.613.859,43

Valor
1.798.000,00
203.775,97
7.630,36
128.522,38
150.138,73
99.854,00
14.837,00
165.039,00
46.061,99
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 08 de março de 2022; 34º ano de Fundação; 32º ano de Emancipação Política.
HARTWIG PERSUHN
Prefeito de Doutor Pedrinho/SC
A presente Lei foi devidamente registrada e publicada na forma determinada pela legislação vigente.
JOÃO OSLIN ODORIZZI
Chefe de Gabinete.

LEI Nº 965/2022

Publicação Nº 3840953

LEI nº 965, de 19 de abril de 2022.
Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais em dotações orçamentárias do Orçamento-Programa 2022 da Administração Direta e
altera os anexos das Leis nº 951, de 22/10/2021 (PPA), e nº 952, de 25/10/2021 (LDO).
O PREFEITO DE DOUTOR PEDRINHO, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado a proceder à anulação, no valor de até R$ 692.240,68 (seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e quarenta reais
e sessenta e oito centavos), do saldo existente nas dotações dos seguintes Projetos/Atividade, Elementos e Unidades Orçamentárias do
Orçamento-Programa 2022 da Administração Direta do Município de Doutor Pedrinho (Lei nº 958, de 08/12/2021):
07.003.23.695.0035.1033
07.003.23.695.0035.1033
07.003.23.695.0035.1033
400000
440000
449000
1000000
1340000
1640000
TOTAL DA ANULAÇÃO
07.003.23.695.0035.2032
07.003.23.695.0035.2032
07.003.23.695.0035.2032
300000
330000
339000
1000000
TOTAL ANULAÇÃO
TOTAL GERAL ANULAÇÃO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E PONTOS
TURÍSTICOS.
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
RECURSOS ORDINÁRIOS
TRANSF. CONVÊNIO – UNIÃO/OUTROS NÃO REL.
TRANSF.CONVÊNIO -ESTADO/OUTROS
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
RECURSOS ORDINÁRIOS

R$
R$
R$
R$

10.000,00
320.000,00
320.000,00
650.000,00

R$ 42.240,68
R$ 42.240,68
R$ 692.240,68

Art. 2º - Fica autorizado a abrir créditos adicionais especiais no orçamento da Administração Direta, no valor de até R$ 692.240,68 (seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), por conta da anulação de que trata o artigo 1º desta
Lei, nas dotações dos seguintes Projetos/Atividade, Elementos e Unidades Orçamentárias do Orçamento-Programa 2022 da Administração
Direta do Município de Doutor Pedrinho (Lei nº 958, de 08/12/2021):
08.003.23.695.0035.1033
08.003.23.695.0035.1033
08.003.23.695.0035.1033
400000
440000
449000
1000000
1340000
1640000
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO
08.003.23.695.0035.2032
08.003.23.695.0035.2032
08.003.23.695.0035.2032
300000
330000

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E PONTOS
TURÍSTICOS.
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
RECURSOS ORDINÁRIOS
TRANSF. CONVÊNIO – UNIÃO/OUTROS NÃO REL.
TRANSF.CONVÊNIO -ESTADO/OUTROS

R$
R$
R$
R$

10.000,00
320.000,00
320.000,00
650.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)
339000
1000000
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO
TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 640

APLICAÇÕES DIRETAS
RECURSOS ORDINÁRIOS

R$ 42.240,68
R$ 42.240,68
R$ 692.240,68

Art. 3º - Fica autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento da Administração Direta, no valor de até R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais), por conta do superávit financeiro, obedecendo as seguintes distribuições nas dotações dos seguintes Projetos/Atividade,
Elementos e Unidades Orçamentárias do Orçamento-Programa 2022 da Administração Direta do Município de Doutor Pedrinho (Lei nº 958,
de 08/12/2021):
08.003.23.695.0035.1033
08.003.23.695.0035.1033
08.003.23.695.0035.1033
400000
440000
449000
3000000
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO
TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E PONTOS
TURÍSTICOS.
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
RECURSOS ORDINÁRIOS
R$ 120.000,00
R$ 120.000,00
R$ 120.000,00

Art. 4º - O crédito adicional previsto no artigo 3º desta Lei, será coberto com recursos originados do seguinte item:
Superávit financeiro ------------------------------------------------------- R$ 120.000,00
Fonte de Recurso
3000000
TOTAL

Descrição Fonte Recursos
RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor
120.000,00
120.000,00

Art. 5º - Ficam autorizados os ajustes necessários nos anexos da Lei nº 951, de 22 de outubro de 2021, Plano Plurianual – PPA, para o quadriênio de 2022/2025, em conformidade com o disposto na presente Lei, relativamente à anulação de que trata o artigo 1º e a abertura de
Crédito Adicional Especial de que tratam os artigos 2º e 3º, objetivando adequar as dotações orçamentárias para atendimento de despesas
de custeio e capital da Unidade Administrativa Fundo Municipal de Turismo de Doutor Pedrinho, observadas as alterações dadas pela Lei
Complementar nº 172, de 01 de março de 2022.
Art. 6º - Ficam autorizados os ajustes necessários nos anexos da Lei nº 952, de 25 de outubro de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias
– LDO, para o exercício financeiro de 2022, em conformidade com o disposto na presente Lei, relativamente à anulação de que trata o
artigo 1º e a abertura de Crédito Adicional Especial de que tratam os artigos 2º e 3º, objetivando adequar as dotações orçamentárias para
atendimento de despesas de custeio e capital da Unidade Administrativa Fundo Municipal de Turismo de Doutor Pedrinho, observadas as
alterações dadas pela Lei Complementar nº 172, de 01 de março de 2022.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 19 de abril de 2022; 34o ano de Fundação; 32o ano de Emancipação Política.
HARTWIG PERSUHN
Prefeito de Doutor Pedrinho – SC.
A presente Lei foi devidamente registrada e publicada na forma determinada pela legislação vigente.
JOÃO OSLIN ODORIZZI
Chefe de Gabinete.

PORTARIA Nº 110/2022

Publicação Nº 3840962

PORTARIA no 110, de 19 de Abril de 2022.
Autoriza a contratação em caráter temporário nas funções do emprego público de Auxiliar de Serviços Gerais.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO - SC, no uso da competência privativa que lhe confere o artigo 52 c/c artigo 72, II, da
Lei Orgânica do Município, promulgada em 04/04/1990, fundamentado no art. 37, IX, da CF e na LC nº 47/2006; e
Considerando-se:
- o retorno dos atendimentos regulares nas Unidades de Educação Infantil, com maior demanda de serviços públicos;
- a caracterização da necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no art. 2º, incisos VI e VII, da Lei Complementar n°
47, de 14/06/2006;
- a urgência da contratação para apoio operacional na manutenção dos serviços públicos da educação infantil prestados pela Secretaria de
Educação;
- a inexistência de candidatos ou interessados aprovados em processos seletivos ou concursos para esta função, e o cadastramento de
candidato(a) habilitado(a), através de curriculum vitae;
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RESOLVE:
Autorizar a contratação temporária da agente abaixo identificada, para exercer as funções do emprego público de Auxiliar de Serviços Gerais, sob regime jurídico da CLT, com carga horária de 44 horas semanais e salário de R$ 1.545,99 (um mil, quinhentos e quarenta e cinco
reais e noventa e nove centavos), a contar desta data:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nome / Data Nasc.
GRACIELA NATALINA DE CARVALHO
(DN. 25/12/1987)

CPF e RG
055.138.849-84
4.787.899

Período
19/04/2022
a 31/05/2022

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 19 de abril de 2022; 34o ano de Fundação; 32o ano de Emancipação Política.
HARTWIG PERSUHN
Prefeito de Doutor Pedrinho/SC.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2022

Publicação Nº 3839617

MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Pág.

1 /

1

CNPJ - 79.373.775/0001-62
RUA BRASILIA - 2
Fone: (47) 3388-0148
Site: www.doutorpedrinho.sc.gov.br – Email: compras@doutorpedrinho.sc.gov.br
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Dispensa de Licitação
Para Aquisição de Bens
15/2022
Processo Administrativo: 15/2022

Ao Sr(a). HARTWIG PERSUHN tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela
Portaria nº 208/2021.
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Dispensa de Licitação nº. 15/2022, o(s)
participante(s):
67296 - IRIS DE PIN KRUGER
Item Produto
Unidade Marca
30 FILÉ DE TILÁPIA, SEM ESPINHOS E SEM ESCAMAS.
KG
EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E
DATA DE VALIDADE. ROTULAGEM DE ACORDO COM
AS NORMAS DA ANVISA. PRODUTO PORTANDO
INSPEÇÃO.
68519 - RODRIGO KERTISCHKA
Item Produto
Unidade Marca
2
ALFACE CRESPA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM
UNID
PERFEITAS
CONDIÇÕES
DE
MATURAÇÃO
E
CONSERVAÇÃO.
8
BATATA INGLESA, IN NATURA, DE PRIMEIRA
KG
QUALIDADE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE
MATURAÇÃO E CONSERVAÇÃO.
9
BETERRABA, IN NATURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,
KG
EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE MATURAÇÃO E
CONSERVAÇÃO.
10 CEBOLA NACIONAL, IN NATURA, DE PRIMEIRA
KG
QUALIDADE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE
MATURAÇÃO E CONSERVAÇÃO.
11 CENOURA, IN NATURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM
KG
PERFEITAS
CONDIÇÕES
DE
MATURAÇÃO
E
CONSERVAÇÃO.
13 COUVE-FLOR OU BRÓCOLIS, IN NATURA (MÍNIMO: 900
UNID
GR), EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE MATURAÇÃO E
CONSERVAÇÃO.
14 FEIJÃO, CLASSE PRETO OU VERMELHO, DE
KG
PRIMEIRA QUALIDADE, NOVO, EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE MATURAÇÃO E CONSERVAÇÃO.
CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, SEM A
PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS.
22 REPOLHO BRANCO, IN NATURA, (MÍNIMO 1 KG), EM
UNID
PERFEITAS
CONDIÇÕES
DE
MATURAÇÃO
E
CONSERVAÇÃO.
24 CEBOLINHA VERDE (MAÇO), IN NATURA, DE MAÇO
PRIMEIRA QUALIDADE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES
DE MATURAÇÃO E CONSERVAÇÃO.
819441 - AGROINDUSTRIA E VINICOLA VALIATI LTDA ME
Item Produto
Unidade Marca
26 SUCO NATURAL DE UVA, ORGÂNICO E SEM ADIÇÃO LITRO
DE AÇÚCAR E CONSERVANTES. PODENDO SER
ENTREGUE EM EMBALAGEM DE 1 L E/OU 1,5 L.
VALOR POR LITRO.
27 SUCO NATURAL DE MAÇÃ, ORGÂNICO E SEM ADIÇÃO LITRO
DE AÇÚCAR E CONSERVANTES. PODENDO SER
ENTREGUE EM EMBALAGEM DE 1 L E/OU 1,5 L.
VALOR POR LITRO.
28 SUCO NATURAL DE LARANJA OU TANGERINA, LITRO
ORGÂNICO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E
CONSERVANTES. PODENDO SER ENTREGUE EM
EMBALAGEM DE 1 L E/OU 1,5 L. VALOR POR LITRO.

Qtde
320

Valor Unitário
R$49,05

Valor Total
R$15.696,00

Total do Fornecedor:

R$15.696,00

Qtde
600

Valor Unitário
R$3,00

Valor Total
R$1.800,00

900

R$6,38

R$5.742,00

250

R$6,33

R$1.582,50

260

R$7,16

R$1.861,60

400

R$7,89

R$3.156,00

400

R$8,58

R$3.432,00

350

R$15,08

R$5.278,00

450

R$5,00

R$2.250,00

100

R$3,00

R$300,00

Total do Fornecedor:

R$25.402,10

Qtde
225

Valor Unitário
R$19,59

Valor Total
R$4.407,75

150

R$24,54

R$3.681,00

170

R$22,37

R$3.802,90

Total do Fornecedor:
R$11.891,65
Doutor Pedrinho, 19 de abril de 2022.

___________________________________
HARTWIG PERSUHN
PREFEITO
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Ermo
Prefeitura
PORTARIA Nº 139 DE 20 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840781

PORTARIA Nº 139 de 20 de abril de 2022.
Exonera Servidor Admitido em Caráter Temporário – ACT, que especifica.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 6º da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a pedido ROSELI PEREIRA FRANCISCO, Matrícula n°1271, da função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM admitido (a) em
Caráter Temporário (ACT) através da Portaria nº 155, de 21 de maio de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 20 de abril de 2022.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 644

Erval Velho
Prefeitura
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022

Publicação Nº 3841052

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4396E77B075B3DECB81F3A4D1BA71905558F1AB9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
www.ervalvelho.sc.gov.br
RUA NEREU RAMOS, Nº 204, CENTRO, ERVAL VELHO, SC, CEP 89613-000
FONE: (49) 3542-1222 - e-mail: compras@ervalvelho.sc.gov.br
CNPJ nº 82.939.422/0001-91

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022
Código registro TCE: 4396E77B075B3DECB81F3A4D1BA71905558F1AB9

Contratação de empresa especializada na área de informática para
licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública
O Município de Erval Velho, SC, pessoa jurídica de direito público interno, representado pelo seu
Prefeito Municipal, Sr. Severino Jaime Schmidt TORNA PÚBLICO que fará realizar LICITAÇÃO
MULTIENTIDADES na modalidade PREGÃO sob a forma ELETRÔNICA através do site
www.portaldecompraspublicas.com.br, com critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL com a finalidade de selecionar propostas para a Contratação de empresa especializada
na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, a ser
processada e julgada em conformidade com o Decreto Municipal n° 2645/2020, o Decreto Federal nº
10.024/2019 a Lei Federal nº 10.520, de 2002, Lei Complementar nº 123/06 a Lei Federal nº 8.666/93
suas respectivas alterações e demais legislações aplicáveis.
As propostas iniciais e documentos de habilitação deverão ser encaminhados, exclusivamente por
meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme data e
horário:
PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: até dia 03 de maio de 2022, às 12h50min
ABERTURA DA SESSÃO: Dia 03 de maio de 2022, às 13h00min
MODO DE DISPUTA: ABERTO
CAPITULO I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Art. 1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de

informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a
Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e
ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente
web/em nuvem), com possibilidade de cópia do banco de dados em ambiente de informática do
contratante por meio de redundância ou download; Incluindo serviços de instalação, migração de
dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica
e suporte técnico relacionados a cada módulo de programas conforme especificações técnicas
descritas neste Edital e seus Anexos, em especial ao Anexo V (Termo de Referência).

CAPITULO II – DA FORMA DE EXECUÇÃO
O objeto a ser contratado compreende Sistema para Gestão Pública, destinadas a
Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Câmara de Vereadores.
§1
Também constitui objeto desta licitação a conversão, a implantação, o treinamento e serviços
técnicos necessários à perfeita implantação e manutenção do projeto, a serem consubstanciados nas
seguintes atividades:
Art. 2

www.ervalvelho.sc.gov.br
RUA NEREU RAMOS, Nº 204, CENTRO, ERVAL VELHO, SC, CEP 89613-000
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§2
A instalação deverá ocorrer em servidor de propriedade da contratada ou ainda terceirizada
desta sem ônus para o Município, podendo os usuários do Município acessarem as informações 24
(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.
§3
Para cada sistema licitado deverão ser cumpridas as atividades de: conversão, instalação e
parametrização de tabelas e cadastros; adequação de relatórios e logotipos; estruturação dos níveis
de acesso e habilitações dos usuários; adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos
critérios adotados pela municipalidade; ajuste no cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é
aplicável simultaneamente, quando couber.
§4
A conversão deverá atender aos itens mínimos descrito no ANEXO V – Termo de
Referência, de forma a preservar os dados e facilitar a utilização dos usuários.
§5
A Contratada deverá manter ainda backup constante de todas as informações registradas em
seu servidor (datacenter), podendo a administração requerer a qualquer tempo cópia do backup.
§6
I-

Os sistemas deverão atender os seguintes requisitos técnicos:
Possuir aderência à legislação e/ou normativas Federal e Estadual, exigindo-se do fornecedor
compromisso de adequação às Legislações Federal e Estadual;
II Os sistemas deverão permitir a auditoria automática possibilitando efetuar o registro de todas
as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas, bem como, o registro da data, da hora e
do usuário responsável pela alteração;
III Os sistemas deverão impedir a violação de dados por usuários não autorizados ou através de
ferramentas terceiras, mediante logins e senhas autorizados, bem como impedir qualquer acesso ao
banco de dados por usuário não autorizado.
IV Os sistemas deverão permitir a consulta rápida aos dados cadastrais, mediante tecla de
função, possibilitando o acesso de qualquer local aos cadastros.
VOs sistemas deverão permitir que todas as operações sejam executadas com ou sem uso do
mouse, através das teclas como “enter” e “tab”.
VI Os sistemas deverão operar por transações (ou formulários ‘online’) que especialmente
executam ou registram as atividades administrativas básicas. Os dados recolhidos em uma
transação deverão ficar imediatamente disponíveis no banco de dados. As tarefas deverão ser
compostas por telas gráficas específicas. Os dados transcritos pelos usuários deverão ser
imediatamente validados.
VII - Os sistemas deverão estar baseados no conceito de transações, mantendo, inclusive, a
integridade dos dados em caso de queda de energia e/ou falhas de software/hardware.
VIII - Os sistemas deverão possibilitar o controle através de parâmetros sem que seja necessária a
interferência da Contratada e a entidade guarnecida com suporte on-line, permitindo consultar várias
opções do sistema.
IX Os sistemas deverão gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar
automaticamente os sistemas de Auditoria adotados pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme
layouts e parâmetros estipulados por este. Quando ocorrerem mudanças no layout e parâmetros pelo
Tribunal de Contas do Estado, estas deverão ser adaptadas também realizadas nos sistemas em
tempo hábil que permita o envio por parte da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e
Câmara de Vereadores dos dados ao Tribunal de Contas do Estado nos prazos por ele estipulados.
XOs sistemas deverão gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar
automaticamente os sistemas de remessa de informações da Secretaria do Tesouro Nacional, do
Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, ou ainda de outro órgão da esfera federal que exija
o envio de informações, conforme layouts e parâmetros estipulados por aqueles. Quando ocorrerem
mudanças no layout e parâmetros, estas deverão ser adaptadas também realizadas nos sistemas em
tempo hábil que permita o envio por parte da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e
Câmara de Vereadores dos dados aos órgãos da União nos prazos por ele estipulados.
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XI Nas requisições do Ministério Público, do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas
ou de qualquer órgão que requisite informações de todos os Municípios de Santa Catarina, o sistema
deverá gerar arquivo no formato estabelecido, no prazo requisitado pelo órgão.
XII - Os sistemas deverão possuir relatórios que permitam impressão em impressoras laserjet e
deskjet, e salvamento nas extensões txt, csv, html, PDF ou xls. Os arquivos exportados deverão ser
editáveis além de visualizáveis.
XIII - Os sistemas deverão permitir acesso de usuários simultaneamente por módulo, podendo o
usuário executar tarefas distintas em uma única janela aberta no sistema, sem necessidade de abrir
e fechar telas.
XIV - Os sistemas deverão disponibilizar “ajuda” ou manual de operação completo;
XV - A empresa contratada deverá possuir irrestritos poderes para adequar os códigos-fonte e
executáveis durante a execução contratual, seja para atendimento de necessidades específicas do
órgão licitante, seja para atendimento da legislação federal e estadual.
XVI - Possuir sistema de auditoria com mecanismo de Log para monitorar as operações de
inclusões, exclusões e alterações, registrando no mínimo as informações de data e hora, usuário,
identificação de cada operação.
XVII - Os sistemas deverão ser multitarefa, permitindo ao usuário o acesso a diversas rotinas
simultaneamente em uma única janela do sistema a partir de um único login, com possibilidade de
minimizar e maximizar quando desejar, realizando várias consultas ou operações simultaneamente.
XVIII - Os sistemas deverão permitir a personalização do menu dos sistemas pelo usuário.
XIX - Possuir o acesso rápido aos relatórios do sistema, de acordo com o cadastro que está aberto,
através de tecla de função, possibilitando o acesso de qualquer local do sistema.
XX - Possuir auditoria automática nas tabelas de todos os sistemas:
XXI - Registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas;
XXII - Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração;
XXIII - Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados historicamente,
antes da alteração efetuada;
XXIV - Registrar o que foi alterado.
XXV - Permitir enviar as informações previamente processadas por e-mail, que podem ser no
formato TXT, PDF, XLS, CSV ou HTML.
XXVI - Permitir configurar hipóteses de “Auditoria”, que deverão disparar um e-mail
automaticamente, sem intervenção ou possibilidade de ingerência do usuário, ao gestor ou
controlador responsável. Por exemplo: criar uma consulta para o sistema da contabilidade onde será
enviado um e-mail ao Prefeito caso o limite de gastos com o pessoal seja ultrapassado.
XXVII - Permitir que o usuário crie diversas consultas e agrupe todas em uma única lista de execução
do próprio sistema, possibilitando ainda que a execução de um comando seja agendada.
XXVIII Os sistemas deverão integrar os dados automaticamente.
§7
Os sistemas devem ser capazes de atender a todas as exigências as quais o Município está
sujeito para prestação de contas e/ou envio de informações tais como Tribunal de Contas de Santa
Catarina (e-Sfinge), Secretaria do Tesouro Nacional (MSC), Ministério da Educação (SIOPE),
Ministério da Saúde (SIOPS), Ministério da Economia (RAIS), Caixa Econômica Federal (SEFIP),
entre outros.
§8
Todas as atualizações motivadas por alterações na legislação, ou por órgãos que o Município
esteja obrigado a prestar informações devem ser atendidas no prazo estabelecido por estes órgãos.
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§9
O sistema deverá atender as disposições do Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010 e
a Portaria MF nº 548, de 22 de novembro de 2010, bem como deverá atender às disposições da
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).
§ 10 O prazo de implantação e conversão inicia-se com a assinatura do contrato, e para cada
sistema possui um prazo máximo de finalização descrito no Anexo V, devendo a contratada
apresentar um cronograma condizente com as especificações do Termo de Referência, e
considerando a utilização do atual sistema que será avaliado e aprovado pelo Município.
§ 11 O período de treinamento coincide com o período de conversão
§ 12 O pagamento do valor a título de treinamento, implantação e conversão será efetuado após
concluído cada etapa prevista no cronograma estabelecido, que deverá demonstrar cada um dos
sistemas em valor ou percentual.
§ 13 Quando de interesse das partes, que por qualquer motivo, venham a rescindir o Contrato,
será oportunizado ao Município, requerer no momento da rescisão, a disponibilização de seus dados
para consulta, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, com apenas um usuário, sem suporte e/ou
atualização, ficando a cargo do Município os custos da manutenção do banco de dados. Quando
houver a necessidade de suporte técnico será negociado junto a empresa, sendo firmado compra
e/ou contrato para tal serviço. Caso o Município não tenha interesse ou terminado o prazo de 5
(cinco) anos, receberá os arquivos de seu banco de dados em formato “txt” ou “cvs”.
§ 14 A prorrogação do prazo de vigência do contrato em exercícios subsequentes ficará
condicionada à avaliação da qualidade dos serviços prestados, à comprovação da compatibilidade
com os preços de mercado, bem como à existência, em cada ano, de dotação orçamentária para
suportar as despesas dele decorrentes.
CAPITULO III – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
Art. 3 Poderá participar deste certame toda e qualquer pessoa jurídica, legalmente constituída, que
satisfaça as condições estabelecidas neste Edital e cujo ramo de atividade seja pertinente e
compatível com o objeto da presente licitação, bem como esteja devidamente cadastrado junto ao
Órgão Provedor do Sistema, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br
Art. 4 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores.
§1
A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração
constante no Anexo II para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial
de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no
sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate,
conforme art. 44 e 45 da LC 123/2006.
Art. 5 Não poderão participar desta licitação os interessados:

Iproibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos com a Administração
Municipal de Erval Velho, na forma da legislação vigente;
II que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
III empresa concordatária ou que estiver sob regime de falência, concurso de credores,
dissolução ou liquidação;
IV estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
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Vservidor, agente político ou responsável pela licitação que se enquadrem nas vedações
previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
VI interessados reunidos em forma de consórcios ou grupos de empresa;
VII - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014- TCU-Plenário).
Art. 6 As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para
o(s) mesmo(s) item(s), sob pena de desclassificação.
Art. 7 A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente
Edital e das disposições das leis especiais, quando for o caso.
Art. 8 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
pelo telefone: (61) 3003-5455

CAPITULO IV – DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Art. 9 As microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedores individuais que
quiserem participar deste certame usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº
123/2006, deverão observar o disposto nos subitens seguintes.
§1
As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverão
declarar, sob as penas da Lei, que se enquadram nas hipóteses do art. 3° da Lei Complementar nº
123/2006, clicando no campo próprio previsto na tela de envio das propostas.
§2
A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada, mediante
apresentação da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde
conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As
sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão
do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º
da Lei Complementar nº 123/2006.
§3
A condição de Microempreendedor Individual deverá ser comprovada mediante
apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual.
§4
A Certidão ou Certificado deverão estar atualizados, ou seja, emitidos a menos de 120
(cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação.
§5
Todo benefício previsto na Lei Complementar nº 123/2006 aplicável à microempresa estendese ao MEI, conforme determina o § 2° do art. 18-E.
CAPITULO V – DO CREDENCIAMENTO
Art. 10 Para participar do presente pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO
ELETRÔNICO”, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.
§1
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
§2
O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante ou seu representante legal, e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.
§3
O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema ou ao Município de Erval Velho, promotor da licitação, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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CAPITULO VI – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO
Art. 11 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o
licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital.
Art. 12 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
Art. 13 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
Art. 14 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
Art. 15 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
Art. 16 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
Art. 17 Ocorrendo adendos, erratas e/ou republicações do edital, que acarretem na alteração de data

de abertura do certame, cabe as licitantes interessadas a atualização da documentação de
habilitação e proposta de preços já cadastrada, caso julgar necessário.

CAPITULO VII – DA PROPOSTA

Art. 18 A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do

licitante e subsequente encaminhamento da documentação de habilitação e da proposta de preços,
contendo, valor unitário e valor total de cada item, e demais informações necessárias, até o
horário previsto no preâmbulo deste Edital.
Art. 19 A proposta de preços será formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente
por meio do Sistema Eletrônico.

§1
Os preços unitários não poderão ultrapassar os preços máximos estabelecidos no
Termo de Referência (Anexo V), sob pena de desclassificação (Art. 40, inciso X da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores).
§2
O preenchimento incorreto dos dados necessários à análise da proposta implicará na
desclassificação da mesma.
§3

O julgamento das propostas será feito pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

§4

Não será admitida cotação inferior às quantidades previstas no Anexo V deste Edital.
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§5
Para a proposta apresentada será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias,
independentemente de declaração expressa.
§6
A proponente vencedora fica submetida aos prazos especificados no presente Edital,
independentemente de declaração expressa.
§7
No preço cotado já deverão estar incluídos os custos de eventuais vantagens e/ou
abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias,
fiscais, diárias, hospedagem, alimentação, fretes e quaisquer outros que incidam sobre a contratação
ou decorrentes da mesma.
§8
Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar
preço inexequível, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de
acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais.
§9
O Pregoeiro considerará como formais erros que não impliquem em nulidade do
procedimento.
§ 10 Com fundamento no inciso I do art. 48 da Lei nº 8.666/93, consolidada, serão desclassificadas
as propostas que não atenderem as exigências deste Edital.
§ 11 Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município, poderão ser
considerados pelo Pregoeiro, como meramente formais, cabendo a este agir em conformidade com
os princípios que regem a Administração Pública.
§ 12 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos.
CAPITULO VIII – DA HABILITAÇÃO
Art. 20 A Documentação de Habilitação da licitante vencedora será verificada mediante apresentação
dos documentos abaixo, em formato PDF legível, os quais devem ser encaminhados conjuntamente
à proposta:

§1
I-

Documentos relativos à habilitação jurídica:
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores, ou;
II Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;
III Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício, ou;
IV Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;

§2
III -

Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
Cópia do Cartão de Inscrição no CNPJ, atualizado.
Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo também as contribuições sociais previstas nas
alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91.
III Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela
Fazenda do Estado onde está sediada a empresa.
IV Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela
Fazenda do Município onde está sediada a empresa.
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VComprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
VI Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) para comprovar a inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
§3
I-

Quanto a Regularidade Econômico-Financeira:
Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor da sede
da pessoa jurídica da licitante, emitida com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data
fixada para entrega dos documentos ou com prazo de validade expresso.
II A licitante que possua sede da empresa no estado de Santa Catarina, deverá emitir a
Certidão
de
Falência
e
Concordata
através
do
endereço
eletrônico:
https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do, sendo que esta certidão somente é válida desde que
apresentada juntamente a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível
através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br.
III Caso a Licitante esteja em processo de recuperação judicial, deverá apresentar a certidão
emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e
financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/1993 (redação dada
em conformidade com o acordão 1.201/2020 do TCU).

§4
I-

Quanto a Qualificação Técnica:
Comprovação de capacidade para a execução do objeto deste Edital, mediante apresentação
de documento emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual se ateste que a
empresa executou a qualquer tempo, fornecimento igual ou semelhante a este que está sendo
licitado (Atestado de Capacidade Técnica).

§5
. Demais documentações que deverão ser inseridas no sistema eletrônico, campo
“Outros Documentos”
IDECLARAÇÃO CONJUNTA (ANEXO III) consistente em: Declaração de Cumprimento
Pleno dos Requisitos de Habilitação; Declaração de que a licitante cumpre o disposto no Art. 7º,
inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988 (não emprega menores de idade), assinada pelo
representante legal da empresa; Declaração de que não pesa contra si declaração de inidoneidade
nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei nº 8.666/93, assinada pelo
representante legal da empresa; Declaração que não se enquadra em nenhuma das proibições
previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – Lei de Licitações; Declaração de
que cumpre o disposto no Art. 54, incisos I e II. Declaração que tomou conhecimento do Edital e de
todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do
Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.
II -

Carta de apresentação em conformidade com o modelo do Anexo I deste Edital.

III Comprovação de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, nos termos do Artigo 24 deste Edital.
Art. 21 A proponente deverá declarar, clicando no local apropriado do sistema:

§1
A inexistência de menores em seu quadro de pessoal, na forma do disposto no inciso XXXIII,
do art. 7º, da Constituição Federal.
§2
A inexistência quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi
declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, ou que esteja temporariamente impedida de
licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Erval Velho ou quaisquer de seus
órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93).
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§3

Que a empresa conhece na íntegra o Edital e se submete às condições nele estabelecidas.

Art. 22 O vencedor do certame que não apresente a documentação exigida, no todo ou em parte,
será INABILITADO, podendo a ele ser aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o
procedimento, e será convocada então o detentor da proposta seguinte na ordem de classificação.
Art. 23 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado, via sistema, a encaminhá-los, em formato digital, no prazo de duas horas, sob pena de
inabilitação.
Art. 24 A Microempresa - ME ou empresa de pequeno porte – EPP, na forma do disposto no art. 48,
I, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, DEVERÁ FAZER
UPLOAD DOS DOCUMENTOS ELENCADOS NOS SUBITENS SEGUINTES:

§1
Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu
enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa.
§2
As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar
certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006.
§3
A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da
data marcada para a abertura da presente Licitação.
§4
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), o documento a ser apresentado é o
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), emitida a menos de 60
(sessenta) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação, ficando a sua aceitação
condicionada
à
verificação
de
sua
autenticidade
na
Internet,
no
endereço
www.portaldoempreendedor.gov.br, na forma que prescreve o art. 3º, IX, da Resolução nº 16/2009
do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios – CGSIM.
§5
Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º
da Lei Complementar nº 123/2006 (modelo Anexo II).
§6

Caso o (a) licitante seja MEI, considera-se como modalidade de microempresa, conforme §
3º, art. 18-E, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.
§7
A empresa que não comprovar quaisquer das condições retro citadas não terá direito aos
benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº
147/2014 e será inabilitada no processo licitatório.
§8
O Microempreendedor Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo
com o artigo 43 da Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
§9
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado à mesma, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa.
§ 10 Entende-se o termo “declarado vencedor” de que trata a cláusula anterior, o momento
imediatamente posterior à fase de habilitação.
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§ 11 A não regularização da documentação, no prazo previsto no §9°, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitação.
Art. 25 Os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:

§1
Os documentos de habilitação solicitados deverão ser anexados no Portal de Compras
Públicas através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, devendo o licitante anexar ao
processo deste pregão quando do cadastramento da proposta de preço.
§2
Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o
órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias contados a partir
da data de emissão.
§3

Os documentos relativos à habilitação prevista no Art. 20 e as declarações deverão ser
providenciados pelos participantes até o horário da sessão. Todos os documentos devem ser
anexados dentro dos documentos na plataforma de pregão eletrônico, INDEPENDENTE DO
CAMPO, que a pregoeira analisará se os documentos foram anexados, não sendo prejudicada ou
inabilitada por falta de ordem, ou anexados em campos não correspondentes, pode ser anexado
mais de um documento em um mesmo arquivo, os documentos que não tiverem campos idênticos
marcados na plataforma do pregão eletrônico poderão ser anexados no campo ‘’outros
documentos" ou em qualquer outro campo que a empresa desejar.

§4
CASO OS LICITANTES NÃO POSSUAM TODOS OS DOCUMENTOS COM ASSINATURA
ELETRÔNICA/AUTENTICAÇÃO DIGITAL, OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS (HABILITAÇÃO E
PROPOSTA) EXIGIDOS NESTE EDITAL, DEVERÃO SER ENTREGUES A PREGOEIRA, NO
ENDEREÇO: Rua Nereu Ramos, nº 204, Centro do Município de Erval Velho – SC, CEP 89.613000, NO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO ENCERRAMENTO DA
SESSÃO, TRANSCORRIDA NO SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS, EM QUE DECLAROU A
EMPRESA HABILITADA.
§5
Toda a documentação encaminhada a Pregoeira, conforme § 4°do Art. 25, deverá ser
apresentada no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa
oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pela Pregoeira.
§6
A responsabilidade do upload dos documentos é integralmente da empresa, sendo
assim deverá anexar todos os documentos solicitados no edital.
§7
Ao encerrar o pregão, a Pregoeira analisará a Documentação de Habilitação relacionada no
Art. 20 e as Declarações anexadas pela empresa licitante na plataforma do pregão eletrônico por
upload, como condição para comprovação de sua habilitação. Caso a empresa não tenha realizado o
upload dos documentos ou deixar de anexar algum documento ou declaração relacionados no
referido Art. 20 deste Edital, a mesma será considerada INABILITADA.
§8

Os documentos tratados no Art. 20 só estarão disponíveis após o encerramento da disputa
do Pregão.

§9
A documentação será rubricada pelo(a) Pregoeiro(a) e pela Equipe de Apoio e após
examinada será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes
cuja documentação apresente irregularidades.
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§ 10 Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia
reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade
através de consulta realizada pela Equipe de Apoio.
CAPITULO IX – DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO
Art. 26 O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário previstos
neste Edital, com a divulgação da melhor proposta.

§1
O acompanhamento da sessão se dará, única e exclusivamente, por meio eletrônico, no sítio
informado no preâmbulo deste edital.
§2
Aberta a etapa competitiva, a licitante deverá encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informada do recebimento.
§3
As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando-se o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante que não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os
lances dos outros participantes que não poderá ser inferior a 3 segundos e as demais regras de
aceitação dos lances.
§4
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido
e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
§5
Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.
Art. 27 A disputa de lances se dará no modo ABERTO, nos termos dos artigos 30 e 31 do Decreto

Municipal n° 2645/2020.
§1
Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de
envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos proponentes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. Quando a desconexão do sistema eletrônico
para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no
sítio eletrônico utilizado para divulgação.

§2

Após a etapa de envio de lances, conforme o caso, haverá a aplicação dos critérios de
desempate previstos nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/2006, seguido da aplicação
do critério estabelecido no § 2º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/993, se não houver proponente que atenda
à primeira hipótese.

§3
Os critérios de desempate serão aplicados, caso não haja envio de lances após o início da
fase competitiva.
§4
Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
Art. 28 Da preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais
§1
Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurado, como critério de desempate,
preferência de contratação para as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Microempreendedores Individuais.
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§2
Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.
§3
No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma:
§4
A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem
classificado poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
§5
Não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual, serão convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
§6
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas, Empresa de
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual que se encontrem no intervalo estabelecido no item
anterior, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que, primeiro, poderá
apresentar melhor oferta.
§7
Na hipótese da não contratação nos termos previstos no § 5º, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
§8
A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem
classificado será convocada, via chat, para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
§9
O disposto no § 8º somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.
Nesse caso o desempate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado
mediante sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão.
§ 10 A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, de acordo
com o art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
§ 11 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, à
mesma, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa.
§ 12 A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 11º implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitação.
§ 13 A empresa que não comprovar a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, conforme o disposto no Artigo 8º deste edital, será desclassificada
dos itens em que tenha usufruído dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.
Art. 29 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública o sistema informará, via chat, a
proponente vencedora do item, o valor unitário e a marca cotada.
§1
O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao
objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital e
poderá, caso entenda necessário, encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas no edital.
§2
A proponente deverá encaminhar no prazo de até duas horas, a contar da solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico, a proposta final.
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Art. 30 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, ou de negociação, o pregoeiro,
auxiliado pela equipe de apoio, verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.
Parágrafo único -Nesta etapa serão verificados eventuais impedimentos de licitar e contratar, da
licitante vencedora, mediante consulta ao Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, no endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis e Cadastro de
Inidôneos
e
Cadastro
de
Inabilitados,
no
endereço
eletrônico
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0.
Art. 31 As proponentes serão informadas exclusivamente pelo sistema eletrônico sobre a

habilitação ou inabilitação das vencedoras.
CAPITULO X – DOS RECURSOS

Art. 32 No final da sessão, será concedido prazo de 30 (trinta) minutos para o licitante que quiser

recorrer manifestar motivadamente a sua intenção, indicando contra qual decisão pretende recorrer e
por quais motivos.

§1
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
§2
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
§3
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
§4
As razões do recurso e as eventuais contrarrazões deverão ser interpostos pelo campo
apropriado do site www.portaldecompraspublicas.com.br, somente sendo aceitos aqueles entregues
em outros modos em caso excepcional.
§5
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, o prazo de
03 (três) dias, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
§6
§7

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
Os recursos apresentados somente terão efeito devolutivo e não suspenderão as decisões
recorridas.
§8
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
CAPITULO XI – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
Art. 33 A sessão pública poderá ser reaberta:
§1
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
§2
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
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Art. 34 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
Art. 35 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatório.

CAPITULO XII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
Art. 36 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
Art. 37 A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO GLOBAL.
Art. 38 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

CAPITULO XIII – DA CONTRATAÇÃO
Art. 39 Será firmado Contrato com a empresa vencedora, o qual terá suas cláusulas e condições
reguladas pelas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
Art. 40 Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela empresa
vencedora que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições
estabelecidas neste Edital, independentemente de transcrição.
Art. 41 Se a empresa vencedora se recusar a assinar o Contrato no prazo de 5 (cinco) dias, sem
justificativa, por escrito, aceita pela Autoridade Superior, será convocada outra licitante, observada a
ordem de classificação, para celebrar o Contrato, e assim sucessivamente. Nesse caso, se sujeita a
empresa vencedora, às penalidades aludidas nas Penalidades deste Edital.
Art. 42 Se a empresa vencedora não apresentar situação regular no ato da assinatura do Contrato,
será aplicada a regra prevista nos art. 41.
Art. 43 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administração, especialmente designado na forma do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.
Art. 44 O valor pactuado no Contrato poderá ser revisto, mediante solicitação da Contratada, com
vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação objeto deste Pregão, por
meio de revisão, na forma do art. 65, da Lei n.º 8. 666/1993.
Art. 45 As eventuais solicitações de revisão deverão fazer-se acompanhar de comprovação da
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como
de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato. A demonstração analítica será
apresentada em conformidade com a planilha de custos e formação de preços.
CAPITULO XIV – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Art. 46 Cabe ao Município :
§1
A definição do objeto desta Licitação;
§2
Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório;
§3
Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Prefeito, visando à
fiscalização da execução do contrato;
§4
Efetuar o pagamento para a empresa vencedora de acordo com o estipulado neste Edital;
§5
Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômicofinanceiro inicialmente estabelecido, mediante requerimento formal protocolado pela proponente
vencedora, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos;
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§6
Providenciar a publicação do Termo de Contrato proveniente do presente processo, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura;
§7
Emitir, quando da necessidade da aquisição dos materiais, através do setor municipal
competente, autorização para o fornecimento dos mesmos.
Art. 47 Cabe à Proponente Vencedora:

§1
§2

Executar o objeto do presente edital de acordo com o Termo de Referência.;
Providenciar o início imediato do atendimento objetivando a correção das deficiências nos
serviços contratados, apontadas pelo Município, responsabilizando-se pelos fatos advindos da
ineficiência, morosidade e irregularidades, exceto os de responsabilidade de ambos;
§3
Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas neste
Edital, e em compatibilidade com as obrigações assumidas;
§4
Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;
§5
Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas,
previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato oriundo do
presente processo licitatório;
§6
Responder a todos os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser
solicitadas pelo Município sobre o objeto do presente Edital.
§7
Atender a todos os pedidos de fornecimento, não se admitindo procrastinação em função de
pedido de revisão de preços.
CAPITULO XV – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 48 A inexecução parcial ou total do objeto do contrato e a prática dos atos indicados nesta
cláusula, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da proponente Contratada,
relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções
previstas na Lei n.º 10.520/2002, no Decreto n.º 5.450/2005, na Lei n.º 8.666/1993 e no contrato,
observando o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:
IAdvertência;
II Multa;
III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração;
IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Art. 49 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à proponente Contratada juntamente à
de multa e obedecerão ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de
aplicação, quantum e consequências.
Art. 50 A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e
responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da proponente Contratada.
§1
A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do Município, a seu critério, desde que não
caiba a aplicação de sanção mais grave.
§2
O Município observará a boa-fé da proponente Contratada e as circunstâncias atenuantes e
agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a
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penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida
no prazo fixado e não tenha causado prejuízo ao Município ou a terceiros.
Art. 51 Na ocorrência de atraso injustificado para assinatura do Termo de Contrato, para o início da
execução dos serviços ou entrega dos materiais, inexecução parcial ou total do contrato, as multas a
serem aplicadas observarão os seguintes parâmetros:
§1
0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de mora na assinatura do
Termo de Contrato ou atraso no início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, até
o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), o que configurará a inexecução
total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
§2
Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de inexecução parcial do
contrato;
§3
30% (trinta por cento) do valor do contrato no caso de inexecução total do contrato.
Art. 52 Será configurada a inexecução total do objeto, quando:

§1
Houver atraso injustificado, do início dos serviços ou entrega dos materiais, na totalidade
requerida, por mais de 07 (sete) dias corridos após o recebimento pela Contratada da ordem de
serviços.
§2
Todos os serviços executados não forem aceitos pelo Município por não atenderem às
especificações deste documento, durante 30 (trinta) dias consecutivos de prestação dos serviços ou
entrega de materiais.
§3
O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à proponente
Contratada:
§4
Se o valor a ser pago à proponente Contratada não for suficiente para cobrir o valor da multa,
fica está obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial.
§5
Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela proponente
Contratada ao Município, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
CAPITULO XVI – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
Art. 53 O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
§1
Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do
art. 78, da Lei 8.666/93;
§2
Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo,
30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse
público;
§3
Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
§4
O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais,
assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de
aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.
§5
Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o
contraditório e a ampla defesa;
§6
Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente
contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público,
conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a
CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização.
CAPITULO XVII– DA VIGÊNCIA, DAS ALTERAÇÕES E DO ACOMPANHAMENTO
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Art. 54 Fica estabelecido que com a(s) empresa(s) vencedora(s) será celebrado Contrato, conforme
minuta em anexo, que deverá ser assinada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da
notificação para este fim ou recebimento da Ata via Correios, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93.
Art. 55 O Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério do CONTRATANTE, desde que
presentes as condições e preços mais vantajosos para a Administração, consoante estabelecido no
art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, e, ainda:
IHaja autorização formal da autoridade competente;
II Os serviços tenham sido prestados regularmente;
III A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
IV O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
VA CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.
Art. 56 Caso o proponente declarado vencedor, não queira ou não possa assinar o Contrato dentro
do prazo máximo previsto, poderá o Município, sem prejuízo de aplicação de penalidades ao
desistente, optar pela contratação dos proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, se alternativamente o Município
não preferir revogar a presente Licitação, sem prejuízo do disposto ao Capítulo XV deste Edital.
Art. 57 O contrato decorrente desta licitação, somente poderá ser alterado na forma disposta na Lei
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, artigo 65, inciso I, alínea "b" e inciso II, alíneas "c" e "d",
observado o que dispõe os parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.
Art. 58 A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por pessoas ou Comissão
Especial, designadas pelo Prefeito, que anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução da mesma, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados.
Art. 59 Para observância do que dispõe a Cláusula supra, e nos termos do que dispõe o artigo 67, da
Lei 8.666/93, nomeia-se como fiscal de execução do Contrato oriundo do presente Procedimento
Licitatório, a Secretaria de Administração Senhora TACIANE PAULA TÉO, ao qual deverá ser
entregue, mediante recibo, certificado nos Autos do Procedimento Licitatório, cópia integral deste
edital e dos Termos de Adjudicação e Homologação, para o efetivo exercício de sua atribuição, ora
delegada.

CAPITULO XVIII – DA FORMA DE PAGAMENTO, DO DOCUMENTO FISCAL, DO REAJUSTE E
DA REVISÃO
Art. 60 O Município de Erval Velho, SC efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias contados da
execução do objeto, importando os valores conforme a proposta apresentada, por item fornecido, de
acordo com o quantitativo efetivamente entregue.

§1
O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária, cujos dados (banco, agência,
nº da conta), deverão ser informados pela proponente na carta de apresentação.
§2
O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal, que deverá ser
emitida para:
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I-

MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO - Rua Nereu Ramos nº 204 – Centro Erval Velho –
SC, CNPJ nº 82.939.422/0001-91, contendo ainda o número do Processo Licitatório, número
do Pregão e número do Termo de Contrato.

II FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Nereu Ramos nº 204 – Centro Erval Velho,
SC, CNPJ nº 10.490.261/0001-90 contendo ainda o número do Processo Licitatório, número do
Pregão e número do Termo de Contrato.
III CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERVAL VELHO, Estado de Santa
Catarina, inscrita no CNPJ sob nº. 24.734.770/0001-26, com sede à Rua Coronel Honorato
Vieira, n°. 1111, centro, cidade de Erval Velho – SC, contendo ainda o número do Processo
Licitatório, número do Pregão e número do Termo de Contrato.
§3
Deverá ser enviado e-mail do documento fiscal (ARQUIVO XML) imediatamente após a
emissão do mesmo, para o email: contabilidade@ervalvelho.sc.gov.br para os itens I e II.
§4
Deverá ser enviado e-mail do documento fiscal (ARQUIVO XML) imediatamente após a
emissão do mesmo, para o email: camara@camaraervalvelho.sc.gov.br para o item III.
§5

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser atestada por servidor municipal competente, conforme
disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

§6
A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o
pagamento, isentando o Município do ressarcimento de qualquer prejuízo para a proponente
vencedora.
§7
O preço proposto pela licitante vencedora é fixo e irreajustável, durante a vigência contratual
inicialmente prevista. Na hipótese de se efetivar a prorrogação prevista no Art. 55, o preço
contratado poderá sofrer reajuste somente a partir do 13º (décimo terceiro) mês de vigência da
contratação, ou seja, da data da assinatura do Contrato, desde que haja disponibilidade orçamentária
para tal fim e as partes convenham quanto ao índice de reajustamento a ser aplicado (INPC) em
face da desvalorização da moeda ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores.
§8
O preço contratado poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente
comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante
requerimento a ser formalizado pela proponente vencedora.
§9

Quando for aplicado o reequilíbrio, as alterações passarão a ser praticadas no mês
subsequente.
CAPITULO XIX – DO VALOR ESTIMADO

Art. 61 As despesas decorrentes do presente termo de contrato correrão por conta do orçamento da

Prefeitura Municipal de Erval Velho, SC para o exercício de 2022, aprovado através da Lei n° 1551, de
2021, através da seguinte classificação:
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
ÓRGÃO 03.001 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PROJ/ATIV – 2.033 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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11 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – 0.1.00.0000.00 – RECURSOS DO TESOURO - ORDINÁRIOS.
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ERVAL VELHO
ÓRGÃO: 15.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE 2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
7 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – 0.1.00.0000.00 – RECURSOS DO TESOURO – ORDINÁRIOS
ENTIDADE: CÂMARA DE VEREADORES DE ERVAL VELHO
UNIDADE: 01.001 – CÂMARA DE VEREADORES/ CÂMARA DE VEREADORES
PROJETO ATIVIDADE 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
6 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS 0.1.00.0000.00 – RECURSOS DO TESOURO
- ORDINÁRIOS
Art. 62 O valor total estimado para esta contratação é de R$ 388.477,00 (Trezentos e oitenta e oito
mil quatrocentos e setenta e sete reais).

CAPITULO XX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 63 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
Art. 64 Caberá ao Chefe do Poder Executivo revogar, anular ou homologar esta Licitação, nos termos
do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 2645/2020 e Decreto Municipal
nº 2646/2020.
Art. 65 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante que não o fizer até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. Após este prazo a
comunicação que venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaria, não terá efeito de recurso.
Art. 66 Os casos omissos serão resolvidos à luz das disposições contidas nas Leis Federais nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123/2006, e
Decreto Municipal nº 2645/2020 e, se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria;
Art. 67 No interesse do Município de Erval Velho, e sem que caiba às participantes qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser adiada a abertura da licitação ou alteradas as condições do
Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93, atualizada.
Art. 68 Informações fornecidas verbalmente por elementos pertencentes à Administração Municipal
não serão consideradas como motivos para impugnações.
Art. 69 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão,
através de documento formal e endereçado ao Pregoeiro da Prefeitura de Erval Velho.
Art. 70 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Acolhida a
petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
Art. 71 Os pedidos de esclarecimentos preferencialmente deverão ser encaminhados pelo campo
apropriado do site www.portaldecompraspublicas.com.br.
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Art. 72 Contatos preliminares relativos a este procedimento poderão ser feitos pelo através do email:
compras@ervalvelho.sc.gov.br.
Art. 73 O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da
presente licitação é o da Comarca de Herval do Oeste, SC, excluído qualquer outro.

CAPÍTULO XXI - DOS ANEXOS DO EDITAL
Art. 74 Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os
seguintes anexos:

I
II

- Anexo “I” – Modelo de Carta de Apresentação;
- Anexo “II” – Modelo de Declaração de Enquadramento de Microempreendedor Individual,
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
III
– Anexo “III” - ”Modelo de Declaração Conjunta.
IV
- Anexo “IV” – Proposta de Preços
V
- Anexo “V” – Termo de Referência
VI
– Anexo “VI” - Minuta do Termo de Contrato;
Erval Velho, 19 de abril de 2022.

Severino Jaime Schmidt,
Prefeito Municipal de Erval Velho.

________________________________
Visto Assessora Jurídica da Unidade Gestora
Juliane Perotoni
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

ANEXO I
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO
Através da presente, indicamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) do documento de
Identidade nº _________________, inscrito no CPF/MF sob o nº ____________________, telefone
(__) __________, e-mail ________________, residente e domiciliado na ____________________,
bairro ______________, no Município de __________________, ___, a participar do Processo de
Licitação nº ___/2022 instaurado pelo Município de Erval Velho - SC, na modalidade Pregão
Eletrônico nº ___/2022, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa
__________________________, CNPJ nº _________________________, bem como, para
assinatura do respectivo Termo de Contrato, caso a empresa seja vencedora neste processo.
Em caso de ser declarada como vencedora deste certame os pagamentos devidos deverão ser
realizados

na

conta

corrente

n°

______________,

agência

______________,

Banco

___________________ de titularidade da empresa acima identificada.
_____________, em ____ de ______ 20__.
__________________________________________________
Identificação e Assinatura do Representante Legal da Licitante
Observações:
1º. Caso o indicado seja sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, o mesmo
deverá constar no ato constitutivo ou no contrato social, apresentado por ocasião da Habilitação
neste processo, devendo estar expresso seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
2º. Caso o indicado seja preposto da empresa proponente, será solicitado instrumento
procuratório, com a delegação de poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº018/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

ANEXO II
MODELO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
__________________________________________________________ , inscrita no CNPJ sob o nº ,
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ___________ , portador(a) da Carteira de
Identidade nº ___________________ , do CPF nº ___________________,
DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na
presente data, éconsiderada:
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1º do art. 18A.º da Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006.
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

__________________ ,____________ de____________ de 2022.

__________________________________________________________
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

OBSERVAÇÃO: Assinalar com um “X” a condição da empresa
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº018/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022
ANEXO “III”
DECLARAÇÃO CONJUNTA
Ref.: PREGÃO Nº 0XX2022
A pessoa jurídica (razão social da Empresa) _________________________, CNPJ nº
_________________, sediada na (endereço completo), por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr.(a.)_______________________, portador(a) do RG nº _______________, do
CPF nº __________________, DECLARA, sob as penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que
cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.
DECLARA, para fins do disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, que
não emprega menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que
não emprega menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
DECLARA, que cumpre o disposto no Art. 54, I, “a” que diz: Os Deputados e Senadores não
poderão: I - Desde a expedição do diploma: a) Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica
de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes” e
no disposto no Art. 54, II, “a” que diz: Os Deputados e Senadores não poderão: II - Desde a
posse: a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função
remunerada;”
DECLARA que não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de
inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87,
inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei nº 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei.
DECLARA, que não se enquadra em nenhuma das proibições previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 – Lei de Licitações;
DECLARA que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na
Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de
qualidade, sob as penas da Lei.
Local,

de

de 2022.

(nome e assinatura do responsável legal) (número da carteira de identidade e órgão
emissor)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022
ANEXO “IV”
Proposta de Preços
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:
1.
Razão Social: __________________________________________________________
2.
Nome Fantasia_________________________________________________________
3.
Endereço: _____________________________________________________________
Bairro: _________________Município:______________________________________ Estado:
__________ CEP:_____________
4.
Fone: _________________________________________________
5.
E-mail: __________________________________________________
6.
Inscrição Estadual: _________________________________________
7.
Inscrição Municipal_________________________________________
CONDIÇÕES DA PROPOSTA:
Item

Especificação

Marca

Unidade

Quantidade

R$
Unitário

R$
Total

Prazo de validade da proposta: 60 dias
DECLARAÇÃO:
Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os custos, impostos,
taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas.
_____________________________________
Assinatura do Representante da legal da empresa
(Carimbo da empresa – com CNPJ)
Local e Data.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

ANEXO V
TERMO DE REFERÊNCIA
1.
OBJETO
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de informática
para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal,
Fundo Municipal de Saúde e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos
usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),
com possibilidade de cópia do banco de dados em ambiente de informática do contratante por meio
de redundância ou download; Incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento,
implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico
relacionados a cada módulo de programas conforme especificações técnicas descritas neste Edital e
seus Anexos.
2.
JUSTIFICATIVA
A locação de softwares na área pública tornou-se condição para uma melhor gestão da coisa pública,
sendo sabido que hoje todas as informações devem ser processadas pelos órgãos públicos de
maneira digitalizada, havendo a obrigatoriedade da disponibilização destes dados por meio eletrônico
através do portal da transparência e do envio dos mesmos para o Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina, tornando assim a contratação dos sistemas são essenciais ao funcionamento deste
Poder Executivo.
3.
DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Os itens encontram-se devidamente quantificados e especificados no quadro abaixo. Em caso de
divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site do
Portal de Compras Públicas e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas

Sistema de Gestão Pública
Prefeitura Municipal de Erval Velho
Descrição

Usuários

Sistema Contabilidade
Planejamento
Contabilidade
Tesouraria
Monitor de notas fiscais
Obras

Valor
Máximo
mês R$

Valor Máximo
ano R$

Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados

582,00
1.358,00
533,00
194,00
485,00

6.984,00
16.296,00
6.396,00
2.328,00
5.820,00

Sistema Tributação
Tributação e Atendimento ao Contribuinte
Contribuinte via Internet
Nota Fiscal Eletrônica
Escrituração Fiscal do ISS via Internet

Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados

1.455,00
485,00
970,00
582,00

17.460,00
5.820,00
11.640,00
6.984,00
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Sistema Recursos Humanos
Recursos Humanos
Folha de Pagamento
Portal do Servidor
Ponto eletrônico
Relógio de Ponto Via Internet
e-Social

Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados

582,00
1.358,00
388,00
388,00
388,00
485,00

6.984,00
16.296,00
4.656,00
4.656,00
4.656,00
5.820,00

Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados

533,00
388,00
388,00
388,00

6.396,00
4.656,00
4.656,00
4.656,00

Ilimitados

679,00

8.148,00

Sistema Compras e Licitações
Compras e Licitações e Contratos

Ilimitados

873,00

10.476,00

Sistemas Controle de Bens
Almoxarifado
Patrimônio

Ilimitados
Ilimitados

436,00
436,00

5.232,00
5.232,00

242,00
242,00
242,00
1.552,00
388,00
388,00
1.940,00

2.904,00
2.904,00
2.904,00
18.624,00
4.656,00
4.656,00
23.280,00

Transparência
Assinaturas
Documentos
Protocolo
Procuradoria

Sistema Transparência

Sistema Procuradoria

Sistema Educação
Biblioteca
Transporte Escolar
Merenda Escolar
Educação
Pais e Alunos
Professores
Reconhecimento Facial

Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados
5 unidades

Implantação, conversão, treinamento, manutenção para Prefeitura Municipal de Erval Velho
Descrição
Serviços de Implantação, conversão, treinamento
Despesas de Implantação, conversão, treinamento
Hora técnica de forma presencial
Hora técnica de forma remota

Quantidade

Unidade

01
01

unidade
unidade
horas
horas

Valor unitário
(R$)
20.409,00
6.233,00
170,00
109,00

Valor Total
(R$)
20.409,00
6.233,00
17.000,00
10.900,00

Total Prefeitura Municipal R$ 286.718,00
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Fundo Municipal de Saúde de Erval Velho
Descrição

Usuários

Valor
Máximo
mês R$

Valor Máximo
ano R$

Sistema Contabilidade
Contabilidade
Tesouraria
Monitor de notas fiscais

Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados

485,00
145,00
116,00

5.820,00
1.740,00
1.392,00

Sistema Compras e Licitações
Compras e Licitações e Contratos

Ilimitados

194,00

2.328,00

Sistema Controle, Gestão e Transparência
Transparência
Assinaturas
Documentos
Patrimônio

Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados

145,00
97,00
97,00
194,00

1.740,00
1.164,00
1.164,00
2.328,00

Sistema Saúde
Gestão de Saúde Pública
Gestão de Assistência a Saúde Domiciliar

Ilimitados
Ilimitados

1.261,00 15.132,00
291,00 3.492,00

Implantação, conversão, treinamento, manutenção para o Fundo Municipal de Saúde
Descrição

Quantidade

Unidade

01
01

unidade
unidade
horas
horas

Serviços de Implantação, conversão, treinamento
Despesas de Implantação, conversão, treinamento
Hora técnica de forma presencial
Hora técnica de forma remota

Valor unitário
(R$)
4.202,00
1.867,00
170,00
109,00

Valor Total
(R$)
4.202,00
1.867,00
8.500,00
5.450,00

Total Fundo Municipal de Saúde R$ 56.319,00

Câmara Municipal de Vereadores de Erval Velho
Descrição

Contabilidade
Tesouraria

Sistema Contabilidade

Sistema Recursos Humanos
Recursos Humanos
Folha de Pagamento
e-Social

Usuários

Valor
Máximo
mês R$

Valor Máximo
ano R$

Ilimitados
Ilimitados

533,00
213,00

6.396,00
2.556,00

Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados

339,00
485,00
270,00

4.068,00
5.820,00
3.240,00
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Sistema Controle, Gestão e Transparência
Transparência

Ilimitados

242,00

2.904,00

Sistema Compras e Licitações
Compras e Licitações e Contratos

Ilimitados

339,00

4.068,00

Ilimitados

194,00

2.328,00

Patrimônio

Sistema Controle de Bens

Implantação, conversão, treinamento, manutenção para a Câmara de Vereadores de Erval Velho
Descrição
Serviços de Implantação, conversão, treinamento
Despesas de Implantação, conversão, treinamento
Hora técnica de forma presencial
Hora técnica de forma remota

Quantidade

Unidade

01
01
40
40

unidade
unidade
horas
horas

Valor unitário
(R$)
1.307,00
1.593,00
170,00
109,00

Valor Total
(R$)
1.307,00
1.593,00
6.800,00
4.360,00

Total Câmara Municipal de Vereadores R$ 45.440,00
•
O valor total estimado para esta contratação é de R$ 388.477,00 (Trezentos e oitenta e
oito mil quatrocentos e setenta e sete reais).
•
A Contratante resguarda-se o direito de não contratar todos os sistemas listados acima, os adquirindo com
base na sua necessidade.
•
Os sistemas que não serão utilizados imediatamente (por exemplo: procuradoria), caso venham a ser
adquiridos, a contratada será informada com antecedência de 5 (cinco) dias para tomar as devidas providências
para a sua implantação.
•
Caso a contratada tenha uma divisão de sistemas diferentes e restar vencedora do certame, terá o prazo de 2
(dois) dias para apresentar proposta adequada, respeitados os valores fixados na proposta vencedora.
5. DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

5.1.
O contratado deverá treinar e capacitar todos os servidores que utilizem o sistema, que deverá ser realizado dentro
do prazo de implantação, compreendendo o uso das funções do aplicativo pertencente a sua área de
responsabilidade, conhecimento sobre as parametrizações a serem usadas, uso das rotinas de segurança, rotinas de
simulação e de processamento.
5.2.
O Município resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e validar o treinamento contratado com
instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento for julgado insuficiente, caberá ao contratado, sem ônus para o
Município, ministrar o devido reforço, que poderá ser realizado a qualquer tempo.
5.3.
O treinamento deverá ocorrer durante o período de implantação dos sistemas.
5.4.
O público a ser treinado e capacitado, nos sistemas que tipicamente utiliza consiste em:
a) 1 controlador interno;
b) 1 procurador;
c) 3 contadores (Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Câmara de Vereadores);
d) 1 servidor na área de contratos;
e) 1 servidor na área de licitações;
f) 1 servidor na área de almoxarifado e patrimônio;
g) 2 servidores na área de compras;
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h) 2 servidores na área de tesouraria;
i) 2 servidores na área de tributação e fiscalização;
j) 2 servidores na área do desenvolvimento humano;
k) 4 servidores na área de educação.
5.5.
O público relatado consiste em uma estimativa, podendo haver alterações no número de servidores envolvidos.
5.6.
Deverá ser realizado ainda uma reunião em data a ser definida com duração de aproximadamente 1 hora para
contadores, escritórios de contabilidade e usuários do sistema de notas eletrônicas informando a utilização do sistema de
emissão de notas fiscais.
5.7. Os sistemas deverão contar ainda com um manual de uso.
6.

6.1.

DO SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA
Serviços de suporte técnico operacional e atualização tecnológica:

6.2.
Estão compreendidos nos serviços de suporte operacional (garantia de funcionalidade e operabilidade nos
softwares objeto da licitação) a resolução de dúvidas operacionais nos softwares aos usuários do Município por
telefone.Esse tipo de serviço deve ser realizado para esclarecimentos de dúvidas do(s) servidor(es).
6.3.
Quando se tratar de intervenção no sistema (alterações), para inclusão de novas ferramentas não previstas no
conjunto original do software, via conexão remota, ou seja, através de programas como NetMeeting, logmein, ultravnc e
outros (demanda variável) dependerá de apresentação de orçamento específico, a ser apresentado caso a caso,
atendendo solicitação da Administração Municipal.
6.4.
6.5.

A contratada deverá promover a contínua atualização legal dos softwares do Município na versão adquirida, e
possíveis relases, de forma que o objeto deste edital.
Todas as atualizações motivadas por alterações na legislação, ou por órgãos que o Município esteja obrigado a
prestar informações tais como Tribunal de Contas de Santa Catarina, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério
da Educação, Ministério da Saúde, Ministério Público, entre outros devem ser atendidas no prazo estabelecido por
estes órgãos, sem ônus ao Município.

6.6.

Dos serviços técnicos especializados (pagos por hora técnica), atendimento técnico via conexão remota e
atendimento técnico local:
6.7. No que tange as intervenções técnicas locais, devem ser realizadas no ambiente do Município, somente quando
constatado que a inconsistência/erro exige tal disposição, devendo primeiramente observar a proponente via
conexão remota (via NetMeeting, logmein, ultravnc e outros) a possibilidade de sua resolução, sem custo adicional
para o Município.
6.8. Constatando a proponente ser necessário o atendimento local, deve primeiramente enviar orçamento a
contratante para ser aprovado, da mesma forma com o trabalho via conexão remota, antes da realização do
atendimento.
6.9. Os referidos serviços serão pagos por hora técnica solicitada e autorizada.
6.10. Erros, inconformidades causadas pelos usuários dos softwares, ou por fatores alheios aos aplicativos (vírus e afins)
serão pagos por hora técnica autorizada e efetivada.
6.11. Havendo necessidade, decorrente de novas releases dos softwares e rodízio de pessoal, a Administração
convocará a proponente para efetivação de programa de treinamento de usuários. Estes treinamentos serão
realizados em ambiente a ser fornecido pelo Município, e serão pagos por hora técnica autorizada e efetivada.
Quando solicitado a contratada formalizará orçamento para prévia aprovação por parte da contratante. O
recebimento dos serviços de treinamento ocorrerá mediante apresentação de documento próprio da contratada, que
pormenorizadamente relate os serviços prestados e o tempo despendido para cada serviço e após liquidação no
departamento competente.
6.12. Customização de softwares: Entende-se por customização os serviços de pesquisa, análise, desenvolvimento,
avaliação de qualidade e homologação de softwares, por solicitação da contratante, a ser orçada e paga por hora
técnica. Nestes serviços estão compreendidos, dentre outros, a implementação de novas telas, relatórios e outras
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especificidades não abrangidas nas descrições obrigatórios mínimas dos programas/módulos constantes deste termo
de referência.
7.

DAS MANUTENÇÕES DO SISTEMA

7.1.
Durante o prazo de vigência do presente contrato, fica obrigada a proceder a manutenção e atualização dos
sistemas ora contratados;
7.2.
Deverá periodicamente efetuar Manutenção Preventiva para prevenir e mitigar ameaças e falhas em maiores
proporções.
7.3.
Ao diagnosticar uma ameaça aos sistemas, o Município deverá informar a contratada a ocorrência verificada
e, as medidas adotadas para a correção da mesma, bem como o prazo para a correção e, os impactos em virtude da
ameaça e falhas detectadas.
7.4. A solução de problemas referentes à Manutenção Preventiva não implica em custos adicionais.
7.5.
A solução corretiva consiste no serviço de reparo de defeitos identificados em componentes de software da
solução, inclusive os destinados a suportar a integração com dados e com outros sistemas, e decorrentes do processo de
migração, sem ônus adicionais.
7.6.
O contratado se compromete a eliminar defeitos, erros ou falhas detectadas na solução, que impeçam o pleno
funcionamento da mesma, sem qualquer ônus adicional.
7.7.
Havendo a necessidade de manutenção corretiva, sendo a causa responsabilidade do Município, será
facultado ao contratado a cobrança, desde que previamente acordadas e autorizadas.

8. DO SISTEMA DE CHAMADOS/SUPORTE E ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO/SERVICE LEVEL AGREEMENT
- SLA

8.1.
A contratada deverá dispor de sistema de abertura e gerenciamento de chamados online, suporte técnico
telefônico em horário comercial, de segunda a sexta-feira, via telefone convencional, tendo a contratante um acesso ao
sistema para validação da classificação dos incidentes e chamados, podendo inclusive pedir sua reclassificação.
8.2.
Quanto ao tipo dos chamados, segundo a taxonomia ITIL, os mesmos terão os valores de:
8.3.
Falha – defeito ou condição anormal em um componente, equipamento, subsistema ou sistema, que pode
impedir o seu funcionamento como planejado;
8.4.
Requisição de Serviços – solicitações feita por um usuário aos serviços do sistema. Tais como: alteração de senha,
solicitação de acesso a um sistema;
8.5.
Requisição de informação – solicitação do usuário de esclarecimentos sobre os sistemas e seu funcionamento, ou
dúvidas sobre ferramentas e serviços disponibilizados;
8.6.
Notificação de monitoramento – notificações das ferramentas de monitoramento sobre uma situação crítica de um
componente, ou módulo dos sistemas.
8.7.
Os casos de incidentes de falha considerados como erros de processamento, em vista de problemas do sistema ou
mesmo ocasionados por fatores externos e classificados como urgente, deverão ser atendidos imediatamente de forma
prioritária.
8.8.
Incidentes de falha considerados como impactantes serão classificados com os graus de priorização Baixo,
Normal, Alto e Crítico.
8.9.
ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO/SERVICE LEVEL AGREEMENT - SLA
8.10. O acordo de nível de serviço tem por objetivo definir os indicadores de acompanhamento e comprovação da
qualidade dos serviços prestados, sendo que os relatórios e indicadores deverão ser fornecidos para consulta através de
Sistema de Abertura e Gerenciamento de Chamados, devendo obedecer aos seguintes níveis de atendimento:
8.11. O atendimento inicial de chamados com grau de priorização classificado como Urgente não deve ultrapassar 30
minutos. Classificam-se aqui problemas que acarretem a indisponibilidade total dos sistemas.
8.12. Os chamados serão classificados com os graus de priorização Baixo, Normal, Alto e Crítico
8.13. Chamados classificados como Críticos devem ter seu atendimento inicial em até 45 minutos e resolução em até 2
horas. Classificam-se aqui problemas que acarretem a indisponibilidade total de algum dos módulos ou que impeçam a
execução de todas as atividades do Sistema.
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8.14. Chamados classificados como Alto devem ter seu atendimento inicial em até 1 hora e resolução em até 4 horas.
Classificam-se aqui problemas que acarretem a indisponibilidade parcial do sistema
8.15. Chamados classificados como Normal devem ter seu atendimento inicial em até 2 horas e resolução em até 12
horas úteis. Classificam-se aqui problemas que não envolvam indisponibilidade dos sistemas, mas impeçam a execução
de atividades regulares em todos os módulos.
8.16. Chamados classificados como baixo devem ter seu atendimento iniciada em até 4 horas e resolução em até 3 dias
úteis. Classificam-se aqui problemas que não envolvam indisponibilidade dos módulos do sistema, mas tratem de resolução de
dúvidas de utilização ou de dúvidas técnicas.
8.17. O prazo máximo para realização de manutenções programadas não deverá ultrapassar 12 (doze) horas
consecutivas, e devem ser comunicadas com antecedência de ao menos 72 horas ao Município.
8.18. O prazo máximo para solução final de problemas não poderá ultrapassar 3 (três) dias úteis
8.19. O prazo máximo para atendimento de chamadas telefônicas não poderá ultrapassar o tempo de espera de 5 (cinco)
minutos.
8.20.
Para serviços específicos, melhorias solicitadas pelo Município ou ainda para resolução de problemas que
demandem uma maior analise poderão ser acertados prazos diferenciados.
9.

REQUISITOS MÍNIMOS DE USABILIDADE

9.1.
Apresentar, a partir de qualquer interface de software, ajuda on line com acesso a tópicos do manual do usuário
com recursos de tutoriais, ajuda, exemplos e imagens;
9.2.
Garantir consistência de vocabulário entre as mensagens e a documentação.
9.3.
Apresentar mensagem de erro com informações suficientes para encaminhar a solução da situação de erro.
9.4.
Diferenciar de modo inequívoco, os tipos de mensagem: erro, consulta, advertência, confirmação, entre outros;
9.5.
Ter capacidade de reverter operações do usuário que tenham efeito drástico, como iminente exclusão de dados,
por meio de alertas de gravidade da operação.
9.6.
Apresentar alertas claros para as consequências de determinada confirmação.
9.7.
Usar máscara de edição e mecanismo de validação local onde for cabível, de modo a assegurar a qualidade de
dados na base.
9.8.
Indicar quais campos é de preenchimento obrigatório pelo usuário nas interfaces que possuem campos opcionais.
9.9.
Exibir valor padrão (default) para campos de dados, quando aplicável.
10. SEGURANÇA DOS DADOS

10.1. Os sistemas deverão possibilitar o gerenciamento das permissões de acesso dos usuários às funcionalidades
disponíveis.
10.2. O gerenciamento destas permissões deverá ocorrer por usuário e por grupo de usuários, que poderão ter
permissões diferenciadas, adequadas à estrutura organizacional da Administração Municipal.
10.3. O permissionamento deverá ocorrer de forma a limitar ou autorizar o usuário e o grupo de usuários à leitura e/ou inclusão
e/ou alteração e/ou exclusão de registros, por funcionalidade e por entidade da Administração Municipal.
10.4. As rotinas de segurança dos sistemas deverão permitir o acesso dos usuários somente ao conjunto de objetos do
sistema (telas, transações, áreas de negócios, etc.), de acordo com as permissões de acesso.
10.5. Os sistemas deverão prover recursos para auditoria de logs através de ferramentas específicas, que permita
consultar as operações realizadas pelos diversos usuários, informando, no mínimo, quem realizou a operação, o que foi
realizado durante a operação, quando (data, hora, minuto e segundo) e onde (endereço lógico) foi realizada a operação.
10.6. Os sistemas deverão registrar e permitir a consulta dos acessos e das tentativas de acesso aos sistemas (login).
10.7. O acesso aos dados poderá ser realizado por meio de acesso digital do usuário aos serviços públicos digitais, o
GOV.BR, sendo uma nova proposta do Governo federal, para facilitar a identificação e autenticação do cidadão, privilegiando
a governança e a convergência autoritativa, e finalmente o controle de acesso unificado.
10.8. Garantir a recuperação de dados históricos independentemente de mudanças nas estruturas das tabelas ao longo da
vida do sistema.
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10.9. Garantir a integridade das informações contidas no banco de dados, contra qualquer meio, ameaça ou falhas que
venham a ocorrer durante o funcionamento dos sistemas.
10.10.
A contratada deverá realizar backups periódicos a cada 24 horas de forma a garantir e prevenir a integridade
dos em caso de incidentes.
10.11.
A contratada deverá fornecer um meio para que o Município possa realizar backup dos dados e informações dos
sistemas quando necessário.
11. RESPONSABILIDADE EM CASO DE PERDA OU ACESSO INDEVIDO AOS SISTEMAS

11.1. É de responsabilidade da Contratada a segurança em caso de perda de dados, devendo manter sistemas de que evitem
a perda de registros superiores a 24 horas.
11.2. Eventual backup realizado exclusivamente pelo Município, poderá ser utilizado pela contratada, contudo, esse é apenas
mais uma garantia do Município, não podendo a Contratada valer-se dessa cópia como escusa para relaxar seus
controles de segurança.
11.3. A Contratada responderá na esfera civil e criminal por perda de dados ou pelo vazamento de informações.
12. REQUISITOS DA ARQUITETURA TECNOLÓGICA

12.1. Todos os recursos de infraestrutura, bem como servidores de banco de dados, servidores de aplicativos e
servidores de firewall, deverão ser dimensionados para atendimento satisfatório da demanda objeto deste termo de
referência, com programas básicos e demais recursos necessários ao provimento, instalado, configurado e em condições de
uso.
12.2. É de responsabilidade da contratada fornece documentação informando os requisitos de hardware e software
necessários para a instalação e execução da aplicação, com performance adequada, considerando o ambiente fornecido
pelo contratante.
12.3. Todo o procedimento de instalação, configuração e atualização de ambiente e do sistema será executado pela
equipe técnica do contratante, com a supervisão da contratada quando necessário, sem custo adicional para o contratante.
12.4. Os sistemas deverão operar nas estações de trabalho da Administração Municipal disponíveis com os sistemas
operacionais Microsoft Windows 7 e Microsoft Windows 10, em plataforma de hardware de 32 e 64 bits.
12.5. Os sistemas quando necessário o uso de navegador, deverão ser compatíveis com Mozilla Firefox ESR, Google
Chrome Enterprise e Microsoft Internet Explorer.
12.6. Os sistemas deverão garantir a segurança contra possíveis ataques e métodos de violação de programas de
informática que comprometam os dados e a disponibilidade.
12.7. Os sistemas deverão manter a escalabilidade e performance para tratar o volume de dados e usuários, bem como o
crescimento da base de dados e de usuários.
13. DA TECNOLOGIA UTILIZADA PELOS SISTEMAS

13.1. Todos os sistemas devem estar hospedados em data-center, com disponibilidade 24x7.
13.2. Os sistemas de Contabilidade, Tesouraria, Compras e Licitações, Gestão – Business inteligence e correlatos
em função do grande volume de dados operados simultaneamente por diversos servidores/operadores, em diversas estações
deverão obrigatoriamente funcionar em sistema informatizado de gestão no modelo SAS, forma de acesso via Web
(navegadores) com acesso seguro (Certificado SSL).
13.3. Os sistemas de Tributos, Recursos Humanos e correlatos em função do menor número de servidores deverão
funcionar em sistema de gestão nos modelos PAS e/ou SAS, formas de acesso via Web (navegadores) ou RDS (Área de
Trabalho Remota) com acesso seguro (Certificado SSL) e/ou VPN.
13.4. Os sistemas de Educação deverão funcionar em sistema de gestão nos modelos PAS e/ou SAS; Formas de
acesso via Web (navegadores) ou RDS (Área de Trabalho Remota) com acesso seguro (Certificado SSL) e/ou VPN.
13.5. A integração entre os diferentes sistemas que trabalhem com acesso via Web (navegadores) ou RDS (Área de
Trabalho Remota) devem ser automáticas em periodicidade definida.
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14. DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO SISTEMA

14.1. Os sistemas deverão atender aos requisitos mínimos descritos, podendo atuarem de forma agregada da
apresentado, ou ainda de forma individualizada, como por exemplo o sistema de planejamento municipal estar inserido
dentro do sistema de contabilidade, ou ainda, o sistema de compras e licitações ser dividido em compras, licitações e
contratos, desde que todos os requisitos sejam atendidos e não haja necessidade de importação manual (pelo usuário)
de dados de um sistema para outro.
14.2. Os sistemas deverão permitir que a estrutura administrativa do Município (órgãos, secretárias, diretorias,
departamentos, fundos especiais, unidades gestoras) possam ser desdobrados nos diferentes sistemas, e em caso de
alterações administrativas possam ser alterados de forma imediata para que esses reflitam a realidade do Município.
14.3.
O sistema deve permitir ainda que alguns níveis possam ser subdivididos em níveis menores que o da estrutura
administrativa.
14.4. Os sistemas deverão permitir a criação de usuários, com perfis/permissões especificas, podendo-se copiar as
permissões de um usuário para outro.
14.5. Os sistemas devem estar habilitados a receber personalização para identidade visual da Administração Municipal.
14.6. Para os sistemas dos grupos de Compras e Contabilidade, estes deveram manter cadastro único para
fornecedores, contratos e licitações, sendo que a inclusão em um sistema será automaticamente inclusa no outro.
14.7. Os sistemas devem impedir a geração de novos cadastros com CPF ou CNPJ já cadastrados.
14.8. Devem permitir ao usuário trocar de Entidade e/ou Exercício sem sair do sistema.
14.9. Devem permitir que o usuário possa estar com várias telas, em diferentes exercícios e entidades abertas ao
mesmo tempo.
14.10. Para os sistemas de Compras, Contabilidade, Patrimônio e Almoxarifado, estes deverão manter cadastro único para
bens, materiais, produtos (itens), sendo que a inclusão em um sistema será automaticamente inclusa nos outros.
14.11. O cadastro de itens deverá permitir agrupar itens semelhantes como por exemplo canetas, distinguindo em nível
inferior caneta azul, caneta verde, caneta ponta fina vermelha, etc.
14.12. E nos relatórios de itens, em qualquer sistema que seja possível essa emissão, estes deveram possibilitar a utilização
desses níveis, de forma a agrupar itens semelhantes.
14.13.
Das descrições específicas dos sistemas elencados nos itens 19 a 53, o contratado deverá atender no
mínimo a 99% (noventa e nove por cento) dos requisitos, sendo esse o percentual mínimo em cada um dos
sistemas e de forma geral.
14.14.
As descrições que são derivadas de previsão legal, o sistema deverá contemplar 100% do disposto nesse
edital. Bem como aqueles que decorrem de integrações com softwares e equipamentos que o Município já possui.
14.15.
Os requisitos dos sistemas de educação são apresentados separadamente.
15. PRAZOS DE IMPLANTAÇÃO E IMPORTAÇÃO/CONVERSÃO DOS DADOS DO SISTEMA ATUAL

15.1. O prazo de preparação, conversão, importação e implantação dos dados do sistema atual para o Contratado
iniciam-se com a assinatura do contrato.
15.2. O trabalho operacional de levantamento de dados cadastrais que for necessário à implantação efetiva dos
sistemas aplicativos na unidade (levantamento total ou complementação de dados), é responsabilidade da unidade sob
orientação e suporte da contratada.
15.3. A migração dos dados cadastrais e informações dos aplicativos em uso na entidade serão de responsabilidade da
contratada, devendo os mesmos ser disponibilizados pela contratante.
15.4. Os sistemas relacionados às áreas de Compras, Tributação, Recursos Humanos e Contabilidade devem estar
www.ervalvelho.sc.gov.br
RUA NEREU RAMOS, Nº 204, CENTRO, ERVAL VELHO, SC, CEP 89613-000
FONE: (49) 3542-1222 - e-mail: compras@ervalvelho.sc.gov.br
CNPJ nº 82.939.422/0001-91

fl. 33/153

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 677

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
www.ervalvelho.sc.gov.br
RUA NEREU RAMOS, Nº 204, CENTRO, ERVAL VELHO, SC, CEP 89613-000
FONE: (49) 3542-1222 - e-mail: compras@ervalvelho.sc.gov.br
CNPJ nº 82.939.422/0001-91

implantados para utilização em 1º de agosto de 2022, estando aptos a receber dados do exercício de 2022, estando de
apto para execução a partir deste dia, de modo que os trabalhos do Município não restem prejudicados.
15.5. Os sistemas devem permitir que a partir de 1º de agosto/2022, que o Município execute operações com as
licitações e contratos que estejam válidos nessa data, realizadas anteriormente a essa data, tais como autorizações de
fornecimento, empenhamento de despesa, entre outros. Sendo admitido uma tolerância de 5 dias uteis para as
licitações/contratos do mês de julho de 2022.
15.6. A importação/conversão deverá ser total dos dados dos sistemas atuais de tributação (escrituração, nota fiscal
eletrônica, tributos, etc) podendo ocorrer até 30/09/2022, no entanto o sistema deverá ser capaz efetuar todos os lançamentos
necessário para atendimento aos contribuintes no período de agosto e setembro.
15.7. O Portal da Transparência deverá estar disponível a partir do dia 01/08/20222 com as informações geradas a partir do
sistema contratado, e no máximo até o dia 01/10/2022 deverá conter as informações do exercício atual e de exercícios
anteriores importados.
15.8. A importação/conversão deverá ser total dos dados dos sistemas atuais de recursos humanos (RH, ponto, esocial, folha, etc), podendo ocorrer até 15/09/2022, no entanto o sistema deverá ser capaz de gerar as folhas dos meses de
agosto e setembro.
15.9. Os sistemas de Contabilidade devem estar implantados para utilização em 1º de agosto de 2022, estando apto
para execução a partir deste dia, de modo que os trabalhos do Município não restem prejudicados.
15.10.
O sistema de Patrimônio deverá ser importado a partir de planilha XLS, por carga inicial com layout a ser
definido considerando os dados existentes no cadastro do sistema atual para o novo.
15.11.
A importação de receitas e despesas orçamentárias de exercícios anteriores poderá ser realizada até o final
de novembro/2022.
15.12.
A importação/conversão dos demais dados de licitações anteriores poderão ser realizada até o final de
novembro/2022.
15.13.
O sistema de procuradoria e de transferências voluntárias, se contratados terão o prazo de implantação de até
60 dias, após a contratação.
15.14.
15.15.
15.16.
15.17.
15.18.
15.19.

A integração com e-CIGA deverá ser capaz de integrar:
Solicitações de compra e/ou fornecimento até 31/08/2022;
Empenhos até 15/09/2022;
Licitações até 30/09/2022;
Demais relatórios e processos dos Sistemas de Contabilidade, Compras e Licitações até 31/10/2022;
Demais sistemas até 30/11/2022.

16. DAS INTEGRAÇÕES MÍNIMAS ENTRE OS SISTEMAS DO CONTRATADO

16.1. Contabilidade com os sistemas de Planejamento, Tributação, Compras e Licitações, Folha, Patrimônio,
Almoxarifado, Tesouraria, Monitor de Notas e Portal da Transparência.
16.2. Planejamento Público com o sistema de Contabilidade Pública.
16.3. Tesouraria com o setor de Contabilidade e Portal da Transparência.
16.4. Monitor de Notas com Contabilidade e Compras.
16.5. Folha com os sistemas de Contabilidade, Atendimento ao Servidor Público e Portal da Transparência.
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16.6. Atendimento ao Servidor Público via Internet com o sistema de Folha.
16.7. Compras e Licitações com os sistemas de Contabilidade, Tributação, Patrimônio, Almoxarifado e Portal da
Transparência.
16.8. Almoxarifado com o sistema de Compras e Licitações, Contabilidade.
16.9. Patrimônio com os sistemas de Compras e Licitações e Contabilidade e Portal da Transparência.
16.10. Tributação com os sistemas de Procuradoria, Escrituração Eletrônica do ISS via internet, Controle de Notas
Fiscais Eletrônicas via internet, Contabilidade Pública, Compras e Licitações e Portal da Transparência.
16.11. Procuradoria com o sistema de Tributação Municipal.
16.12. Escrituração Eletrônica do ISS via internet com o sistema de Tributação Municipal, Controle de Notas Fiscais
Eletrônicas E Tributação.
16.13. Controle de Notas Fiscais Eletrônicas com o sistema de Tributação Municipal e Escrituração Eletrônica do ISS.
16.14. Portal da Transparência com os sistemas de Contabilidade, Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio,
Recursos Humanos - Folha, Tributação, Procuradoria, Escrituração Eletrônica do ISS.
16.15. Transferências voluntárias com o sistema de Contabilidade.
16.16. Controle Interno com sistema de Contabilidade, tributação e Recursos humanos.
16.17. Ponto eletrônico com Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Portal da Transparência.
16.18. Possibilitar a interação entre os sistemas Contabilidade e Folha de Pagamento, tornando possível a interação com
o cadastro de empenhos da folha sem a necessidade de digitação. Permitir a geração prévia dos empenhos possibilitando
manutenções dos registros antes da efetivação.
16.19.
Permitir ao usuário interagir através de um painel com os registros oriundos do serviço de interação da
arrecadação, possibilitando a sua efetivação.
16.20.
Permitir ao usuário configurar a interação com o sistema de tributos possibilitando um de/para entre a natureza da
receita e dedução de receita na contabilidade e o tributo formando uma descrição e um tipo que pode ser tributo,
correção, multa, juros, dívida ativa tributária e correção de dívida ativa tributária.
16.21.
Permitir a integração dos saldos de dívida ativa (Tributos) com as respectivas contas da Contabilidade.
16.22.
Permitir a integração dos saldos de créditos tributários a receber (Tributos) com as respectivas contas da
Contabilidade.
16.23.
Possibilitar ao usuário realizar a interação entre os sistemas de Contabilidade e Tributos, sendo possível
interagir com registros de arrecadações orçamentárias e extra orçamentárias, devoluções de receitas, lançamentos de
receitas e dívida ativa.
16.24.
O monitor de notas fiscais, deve permitir que os dados das notas fiscais deverão ser exportados para os
sistemas que realizem a liquidação da despesa orçamentária e nesse sistema permitir a seleção do documento fiscal e a
inserção dos dados do documento de liquidação.
16.25.
O sistema de patrimônio deve ao mínimo integrar a depreciação de bens móveis e imóveis, com a
Contabilidade.
16.26.
O sistema de patrimônio permitir comparar os saldos de bens móveis e imóveis, com a Contabilidade.
16.27.
A integração dos sistemas de Educação deverá ocorrer somente entre esses sistemas, onde couber, não
sendo necessário integrar-se com os demais módulos de gestão pública, nem com o e-CIGA.
17.

DA INTEGRAÇÃO COM O E-CIGA

17.1. O Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (eCIGA) contribui para agilizar a tramitação de processos administrativos; ampliar o acesso dos interessados; permitir o
envio de informações por meio eletrônico; melhorar a comunicação dos atos processuais; facilitar a recuperação de
dados. O sistema também facilita a gestão de documentos e reduz o uso de papel.
17.2. Os sistemas deverão atender a integração com o sistema de Processo Eletrônico e-CIGA, com as seguintes
especificações:
17.3. A
integração
deverá
suportar
o
protocolo
padrão
Amazon
S3
(https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/s3-api.pdf). Este protocolo é baseado em REST/HTTP para
armazenamento e recuperação de objetos ("object storage" - "arquivos").
17.4. O Sistema deverá permitir configurar os parâmetros do protocolo Amazon S3, exemplo: (url, access_key,
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secret_key, bucket e region).
17.5. Os arquivos enviados ao e-CIGA, deverão estar nos formatos PDF ou DOCX e deverão estar acompanhados por
arquivo XML, JSON ou YAML contendo os seguintes campos:
17.6. CPF do usuário responsável pelo envio do arquivo;
17.7. Número do processo {quando disponível}
17.8. Origem do documento {Eletrônica/Física};
17.9. Visibilidade {Público Interno/Público Externo/Restrito/Sigiloso/Sigiloso e Restrito}
17.10. Espécie {Ex, Empenho, Ata, Solicitação...}
17.11. Assunto {texto livre}
17.12. CPF/CNPJ do(s) assinante(s)
17.13. Publicar do Diário Oficial dos Municípios {Sim/Não}
17.14. Será devolvido ao sistema de origem, um arquivo XML, contendo as seguintes informações:
17.15. Número do documento eletrônico
17.16. Número do processo eletrônico {quando vinculado}
17.17. URL de acesso {quando o acesso for público}
17.18. Mensagem de erro {quando ocorrer algum problema}
17.19. Com o número do processo, número do documento ou URL pública, os sistemas de origem poderão consultar
arquivos e processos completos no e-CIGA.
17.20. A integração deverá estar prevista em todos os módulos deste edital que possuam processos especialmente nos
seguintes processos:
17.21. Empenho;
17.22. Solicitação de compra e/ou fornecimento;
17.23. Licitação;
17.24. Boletim de tesouraria;
17.25. todos os relatórios com opção de imprimir documentos;
18. IMPORTAÇÃO MÍNIMA DOS DADOS

18.1. Sistemas de tributação e correlatos: todos os dados existentes no sistema atual.
18.2. Sistemas de Recursos humanos: todos os dados existentes no sistema atual.
18.3. Licitações e Contratos: desde 2011 contendo: Objetos de Licitações; Dados dos Responsáveis; Processos
Administrativos; Processos de Compras; Contratos e Aditivos; Anulações de processos.
18.4. Empenhos/restos a pagar: desde 2015 (data da última mudança de sistema) contendo: datas de empenho,
liquidação, pagamento e anulações; texto do empenho; elemento; CPF/CNPJ; valor e fonte de recurso.
18.5. Receitas orçamentárias: desde 2020 (data de implantação do atual ementário da receita) podendo ser agrupado o
valor arrecadado no mês, rubrica e fonte de recurso.
18.6. As importações de empenhos e receitas, devem ser capazes de atender o Portal da Transparência.
18.7. O sistema de contabilidade deverá importar todo o exercício de 2022, bem como os cadastros que forem necessários
para seu correto funcionamento, tais como dívidas, precatórios, contratos, entre outros.
18.8. Excepcionalmente os registros das contas de contratos das classes 7 e 8 (7.1.1.3, 7.1.2, 8.1.1.3, e 8.1.2) poderão sofrer
tratamento alternativo para sua execução, caso a contratada declare incapacidade para gerenciar o volume de dados a ser
importado e utilizado durante o exercício de 2022 e subsequentes. Neste caso, poderá ser efetuado um lançamento para
encerrar esses registros, que deverá ser aprovado pelo Setor de Contabilidade.
18.9. Deverá ainda importar todo orçamento vigente para o exercício de 2022, bem como o que for necessário para usa
execução no que se refere a LDO e PPA.
18.10.
Os códigos de itens, materiais, serviços, não deverão ser utilizados no novo sistema, de modo a permitir a
geração de um melhor cadastro, devendo ser adaptados conforme acordo a ser realizado no momento da implantação
diante das possibilidades do sistema.
18.11.
Os cadastros de CPF/CNPJ duplicados, ou seja, atualmente com mais de um cadastro com mesmo CPF/CNPJ
deverão ser unificados no processo de importação.
18.12.
Os CPF/CNPJ cadastrados nos sistemas atuais, mas que não possuem nenhum vínculo de utilização com
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cadastros que serão importados preferencialmente não deverão ser importados.
19. SISTEMA DE PLANEJAMENTO

19.1. O Planejamento Municipal deverá permitir a elaboração da proposta para o Plano Plurianual, para a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e para a Lei Orçamentária Anual, possibilitando a consolidação dos dados dos órgãos da
Administração Direta e Indireta, devendo:
19.2. Permitir cadastro das orientações do governo para elaboração do plano plurianual.
19.3. Permitir configuração da máscara das fontes de recursos, grupo e especificação.
19.4. Permitir configuração das assinaturas nos relatórios.
19.5. Permitir cadastro e configuração das informações adicionais para atender necessidade específica em alguns
cadastros.
19.6. Permitir geração de arquivos para prestação de contas para o Tribunal de Contas do Estado.
19.7. Possibilitar configuração de seleção para emissão dos relatórios.
19.8. Emitir todos os relatórios exigidos pelo Tribunal de Contas.
19.9. Emitir todos os relatórios previstos na legislação.
19.10. Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual
19.11. Possibilitar cópia dos dados de outros Planos Plurianuais.
19.12. Permitir o cadastro de programas: permitindo informar o objetivo, a justificativa, o público-alvo, responsável, o
macro objetivo, o problema, os indicadores, o tipo (contínuo ou temporário).
19.13. Permitir o cadastro de ações: especificados em seus tipos (operações especiais, projetos e atividades) permitindo
informar o objetivo, o indicador, o produto e suas metas físicas.
19.14. Permitir o cadastro de indicadores: permitindo a especificação da metodologia de cálculo e de avaliação do
indicador.
19.15. Permitir o cadastro de unidades gestoras e orçamentárias
19.16. Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO):
19.17. Permitir definição de macro objetivos a serem utilizados nos programas do Plano Plurianual.
19.18. Possibilitar cadastro de programas, com as seguintes informações: origem (novo, substituto ou continuação), tipo do
Programa, macro objetivo, horizonte temporal e denominação.
19.19. Permitir estabelecimento de vínculo do programa de governo com: indicadores e índices esperados, órgão e gerente
responsável, público alvo.
19.20. Possibilitar o cadastro das ações para o atendimento dos programas, com as seguintes informações: tipo da ação
(projeto/atividade/operações especiais), tipo do orçamento (fiscal/seguridade social/investimentos de estatais), unidade
de medida, quando necessário, produto, quando necessário, título e finalidade.
19.21. Permitir registro das audiências públicas realizadas para elaboração do PPA, LDO e LOA, bem como as
sugestões da sociedade obtidas nas audiências públicas.
19.22. Possibilitar avaliação da sugestão e a análise da viabilidade das sugestões obtidas nas audiências públicas.
19.23. Cadastrar Cenários macroeconômicos, com o objetivo de estimar a disponibilidade dos recursos do orçamento e
orientações no que diz respeito ao ambiente macroeconômico esperado no período de implementação do Plano Plurianual.
19.24. Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser arrecadado, e as
medidas a serem tomadas para realizar a arrecadação.
19.25. Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser gasto, e as
medidas a serem tomadas para realizar o gasto.
19.26. Permitir aplicação das metodologias cadastradas para as receitas e despesas.
19.27. Cadastrar programação da receita possibilitando a identificação de cada fonte de destino.
19.28. Permitir realizar o planejamento das despesas possibilitando: identificar o programa e ação, informar as metas
financeiras com a indicação da fonte de recursos, informar as metas físicas a serem alcançadas durante a execução
do programa.
19.29. Permitir distribuir as metas financeiras para os exercícios pertencentes ao Plano Plurianual.
19.30. Manter histórico das alterações efetuadas durante a vigência do plano plurianual.
19.31. Permitir cadastro da avaliação do plano plurianual, possibilitando avaliar a gestão do plano e seus macro
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objetivos.
19.32. Registrar avaliação periódica dos programas, identificando a situação atual do programa, tal como: Em
andamento, concluído, paralisado.
19.33. Cadastrar restrições e providências relativas à avaliação dos Planejamentos de Despesas.
19.34. Permitir acompanhamento da execução das metas físicas dos Planejamentos de Despesas.
19.35. Permitir avaliação dos planejamentos de despesas e registrar as restrições que possam interferir na
implantação do programa ou ação e também registrar providências a serem tomadas referentes a cada restrição.
19.36. Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira.
19.37. Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual.
19.38. Possuir relatório comparativo das previsões do PPA, LDO e LOA.
19.39. Possuir anexos e planilhas para envio ao Legislativo.
19.40. Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira
19.41. Lei Orçamentária Anual
19.42. Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA.
19.43. Permitir integridade das informações entre LDO e LOA.
19.44. Permitir cadastro da previsão da receita com informação da unidade orçamentária responsável pela
arrecadação.
19.45. Permitir cadastro das despesas que compõe o orçamento, com identificação do localizador de gastos, contas da
despesa fontes de recurso e valores.
19.46. Possuir cadastro de transferências financeiras entre todos os órgãos da Administração Direta e/ou Indireta,
identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida).
19.47. Possuir relatórios de comparação da receita e despesa com opção de agrupamento por fonte de recurso.
19.48. Possuir planilha de identificação das despesas, possibilitando a seleção por: Despesa, Órgão, Unidade e
Programa.
19.49. Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita, despesa e transferências financeiras.
19.50. Emitir anexos, nos moldes da Lei 4.320/64.
19.51. Permitir copiar as receitas e prioridades definidas na LDO, possibilitando o detalhamento de pelo menos,
contas de receita, contas de despesa, fontes de recursos e valores para as metas financeiras.
19.52. Possibilitar emissão de relatórios complementares, como: Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias
com Saúde e Demonstrativo da Despesa com Pessoal.
19.53. Permitir a visualização das despesas existentes na LDO e inseri-las na LOA de forma individual ou coletiva. E se
existentes também na LOA, mas com diferenças entre as peças citadas, possibilita a atualização ou exclusão de forma
também individual ou coletiva, em concordância com a elaboração orçamentária entre as peças.
19.54. Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
19.55. Permitir ao usuário o registro de limites da LOA, ao informar o tipo de crédito, o tipo do valor como monetário ou
percentual, o valor ou percentual autorizado, a base de cálculo da receita ou despesa, a origem do crédito orçamentário,
bem como, a classificação como limite ou exclusão. Este registro deve ser realizado em atendimento a CF/1988 Art. .99º, §
5º.
19.56. Permitir a realização de filtros rápidos dos recursos das peças orçamentárias, por meio de painéis interativos,
selecionando os saldos positivos ou negativos conforme a necessidade do usuário, listando-as somente os
relacionados a esses.
20. SISTEMA DE CONTABILIDADE

20.1. O sistema de Contabilidade Pública deverá registrar todos os fatos contábeis ocorridos e possibilitar a análise da
situação da administração pública, e a obtenção de informações contábeis e gerenciais necessárias à tomada de decisões.
20.2. Efetuar a escrituração contábil nas naturezas de informação patrimonial, orçamentária e controle em conformidade com
o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. (MCASP).
20.3. Gerar relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas Origens, Bancos e outros, de
acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim Financeiro Diário.
20.4. Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da Lei 4.320/64, Lei
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Complementar 101/00 – LRF e Normativas do Tribunal de Contas, da Secretaria do Tesouro Nacional e do Conselho
Federal de Contabilidade.
20.5. O sistema deve trabalhar com “conta-corrente” contábil.
20.6. Gerar os razões analíticos de todas as contas integrantes dos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Controle.
20.7. Permitir informar documentos fiscais no momento da liquidação.
20.8. Alertar e permitir informar documentos fiscais já utilizados em outras liquidações.
20.9. Possibilitar a consulta ao sistema, sem alterar o cadastro original.
20.10.
Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário.
20.11.
Possibilitar o registro de Sub-empenhos sobre o empenho Global.
20.12.
Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não inscrição em Restos
a Pagar.
20.13.
Possibilitar a anulação total e parcial do empenho.
20.14.
Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras, em contrapartida com
várias Contas Pagadoras.
20.15.
Possibilitar inscrever automaticamente no sistema de Controle dos empenhos de Adiantamentos, quando da
sua concessão e o lançamento de baixa respectivo, quando da prestação de contas.
20.16.
Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e a anulação do registro de pagamento,
fazendo os lançamentos necessários.
20.17.
Possibilitar a inclusão de vários descontos, tanto no fluxo extra orçamentário como no orçamentário, com
registros automáticos nos sistemas orçamentário e financeiro.
20.18.
Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos sistemas Financeiro, Orçamentário,
Patrimonial e de controle, conforme o caso.
20.19.
Efetuar automaticamente lançamentos de desincorporação patrimonial quando do cancelamento de restos a
pagar processados.
20.20. Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apuração do resultado.
20.21. Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de Sub-empenhos.
20.22. Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho.
20.23. Possibilitar a consolidação dos balancetes financeiros das autarquias juntamente com o balancete financeiro da
prefeitura.
20.24. Possibilitar que cada unidade orçamentária processe o respectivo empenho.
20.25. Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa.
20.26. Cadastrar e controlar as dotações constantes do Orçamento do Município e das decorrentes de créditos
adicionais especiais e extraordinários.
20.27. Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações.
20.28. Registrar empenho global, por estimativa, ordinário e Sub-empenhos.
20.29. Registrar anulação parcial ou total de empenho.
20.30. Registrar bloqueio e desbloqueio de dotações.
20.31. Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação e do excesso de arrecadação pela tendência do exercício.
20.32. Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com saldo insuficiente para
comportar a despesa.
20.33. Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e outros de interesse do
Município.
20.34. Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não esteja
encerrado, possibilitando a atualização automática dos saldos contábeis no exercício já iniciado.
20.35. Emitir Notas de Empenho, Sub-empenhos, Liquidação, Ordens de Pagamento, Restos a pagar, Despesa extra e
suas respectivas notas de anulação.
20.36. Permitir a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento, nota de despesa extraorçamentária,
possibilitando auditoria destas operações.
20.37. Possibilitar que cada unidade orçamentária processe o respectivo empenho.
20.38. Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a emissão de
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relatórios das despesas por tipo.
20.39. Permitir o cadastramento de fonte de recurso conforme as Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional e do
Tribunal de Contas do Estado.
20.40. Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento do Município e as decorrentes de Créditos
Adicionais Especiais e Extraordinários.
20.41. Permitir que nas alterações orçamentárias se possa adicionar diversas dotações e subtrair de diversas fontes
para um mesmo decreto.
20.42. Registrar bloqueio e desbloqueio de valores nas dotações, inclusive com indicação de tipo cotas mensais e
limitação de empenhos.
20.43. Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação e do excesso de arrecadação pela tendência do exercício, e
com possibilidade de emissão consolidada, e agrupando por recurso.
20.44. Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com saldo insuficiente para
comportar a despesa.
20.45. Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa.
20.46. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por período de tempo e
outros de interesse do Município.
20.47. Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e outros de interesse do
Município.
20.48. Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos ou lançamentos
indevidos.
20.49. Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para limitação de empenho,
conforme o artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 04 de maio de 2000.
20.50. Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o art. 13 da Lei 101/00 – LRF de
04 de maio de 2000.
20.51.
Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais divergências de saldos, e que após o
encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados.
20.52. Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução.
20.53. Emitir todos os relatórios exigidos pelo Manual de Demonstrativos Fiscais.
20.54. Emitir todos os relatórios exigidos pela Lei 4.320/1964.
20.55. Emitir todos os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/200.
20.56. Emitir todos os relatórios exigidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.
20.57. Emitir todos os relatórios exigidos pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina.
20.58. Emitir todos os relatórios exigidos pelo Tribunal de Contas da União, inclusive os descritos na IN 28/99 do TCU e
Portaria 275/00;
20.59. Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Receita, Pagamentos em Ordem Cronológica, Livro Diário,
Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação de Restos a Pagar e de Cheques
Compensados e Não Compensados.
20.60. Possibilitar que os precatórios sejam relacionados com a despesa destinada ao seu pagamento.
20.61. Gerar relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de gerar os arquivos para
o Tribunal de Contas.
20.62. Emitir relatórios no formato estabelecido pelo SIOPS.
20.63. Emitir relatórios no formato estabelecido pelo SIOPE.
20.64. Emitir relatórios no formato estabelecido pelo SICONFI.
20.65. Emitir relatórios no formato estabelecido pela MSC.
20.66. Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras.
20.67. Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda.
20.68. Possibilitar a emissão de gráficos comparativos entre a receita prevista e arrecadada e a despesa fixada e
realizada.
20.69. Controlar a inscrição e baixa dos restos a pagar processados em contas do passivo financeiro.
20.70. Permitir a prestação de contas de empenhos ou ordens de pagamento de documentos pagos no exercício ou que
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passaram para o exercício seguinte.
20.71. Permitir a checagem por parâmetros, possibilitando determinadas configurações de informações nos
cadastros.
20.72. Possuir rotina para geração de relatórios em lote.
20.73. Permitir a transmissão de dados para o sistema do Tribunal de Contas de Santa Catarina por intermédio da
tecnologia adotada pelo Tribunal.
20.74. Permitir a transmissão de dados para os sistemas dos órgãos e ministérios da União por intermédio da
tecnologia adotada por eles, inclusive o SIOPE, SIOPS, SICONFI e MSC.
20.75. Possuir relatório de saldo das contas por fonte de recurso, permitindo sua emissão demonstrando inclusive as fontes
em que existir diferença de saldo.
20.76. Possibilitar a interação de Empenhos do sistema de Contabilidade com o Compras dispensando-o de informar um
processo administrativo.
20.77. Permitir ao usuário interagir através de um painel com os registros oriundos do serviço de interação de
empenhos, possibilitando a efetivação do empenho, anulação de empenho, em liquidação, anulação de em liquidação,
liquidação e anulação de em liquidação.
20.78. Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Naturezas de receita, permitindo possível realizar a
edição, exclusão e o desdobramento das Naturezas de receitas através da listagem, com uma base única para todas as
entidades.
20.79. Possibilitar ao usuário cadastrar Naturezas de despesas, elementos, subelementos e detalhamento de
elementos, conforme necessidade da entidade. O cadastro deve em informar sua Descrição e seus Níveis, com uma base
única para todas as entidades.
20.80. Permitir copiar a Naturezas de despesas, elementos, subelementos e detalhamento de elementos de um ano para
outro.
20.81.
Possibilitar ao usuário cadastrar Despesas não prevista na LOA (Lei Orçamentária Anual) que objetiva registrar
despesas que não tiveram seus gastos previstos na elaboração da LOA e que receberão recursos financeiros através de
operações de alterações orçamentárias (Suplementações).
20.82.
Possibilitar o usuário de cadastrar Receitas não prevista na LOA (Lei Orçamentária Anual) que objetiva
cadastrar receitas que não foram previstas na LOA e que recebem recursos financeiros através da alteração
orçamentária da receita podendo ser por meio de reestimativa ou atualização monetária. O cadastro deve informar uma
Natureza da receita e seu organograma.
20.83.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Receitas não previstas na LOA, podendo realizar através da
listagem, operações de edição e exclusão.
20.84.
Possibilitar ao usuário cadastrar as Ações de governo conforme necessidade da entidade, consistindo em
informar seu Número, seu Tipo, sua Descrição e Finalidade.
20.85.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Ações por meio da listagem, podendo o usuário editar e
excluir o registro de uma Ação. Além disso o usuário poderá visualizar as alterações da Ação, bem como desfazer essas
alterações.
20.86.
Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao artigo 9 da Lei Complementar
101/2000 (LRF).
20.87.
Possibilitar ao usuário cadastrar adiantamentos concedidos de suprimento de fundos e de diárias. Essa
funcionalidade registra todos os adiantamentos concedidos através do pagamento de empenhos que possuam
identificadores de "Adiantamento" ou "Diária".
20.88.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os adiantamentos concedidos de suprimentos de fundos e de
diárias através da listagem. A pesquisa dos adiantamentos se dá pelo: Nome do credor, CPF, CNPJ e pela
Especificação do empenho. Na listagem as informações visíveis ao usuário são: Credor, CPF ou CNPJ, Número do
adiantamento, Número do empenho, especificação do empenho, data do adiantamento, valor, data limite para utilização, data
limite para prestação de contas e status do adiantamento.
20.89.
Possibilitar ao usuário anular uma arrecadação orçamentária. Seu cadastro deve informar a Data da anulação, o
Valor a anular (total ou parcial), o Motivo da anulação, Valor da receita e recurso a anular.
20.90.
Permitir ao usuário interagir através de um painel com os registros oriundos do serviço de interação da
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arrecadação, possibilitando a sua efetivação.
20.91.
Possibilitar ao usuário efetuar a pesquisa de atos, podendo ser feita pelo número e ementa. Na listagem, as
informações: Código sequencial, número, tipo, natureza do texto jurídico, publicação, a vigorar e situação estão visíveis e
devem ser passíveis de ordenação pelos usuários.
20.92.
Possibilitar ao usuário anexar arquivos no cadastro de atos.
20.93.
Possibilitar ao usuário cadastrar as contas bancárias pertencentes à entidade. O cadastro deve informar seu
Banco (conforme tabela FEBRABAN), sua Agência, seu Número e Dígito, sua Descrição, seu Organograma, seu Tipo de
conta bancária, a Classificação da conta bancária, seu Responsável, além de efetuar o controle de vigência da conta,
onde deve constar a Data Inicial e Final além dos seus motivos, permitindo vincular Marcadores para personalizar o
cadastro.
20.94.
Possibilitar ao usuário cadastrar componentes das contas correntes contábeis. O cadastro deve em informar
sua Descrição, sua Configuração, sua Máscara, a Expressão regular, Data limites, Código, Descrição, Mensagem,
Documentos de escrituração e respectiva Condição.
20.95.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Comprovantes, podendo serem realizadas operações de
edição e exclusão de Comprovantes através da listagem.
20.96.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar Comprovantes através da listagem. A pesquisa pelos
comprovantes pode ser por Credor, Tipo e Número. Na listagem, as informações do Credor, Tipo, Número, Data e Valor
líquido devem ser visíveis e passíveis de ordenação pelos usuários.
20.97.
Possibilitar ao usuário cancelar valores das parcelas da dívida já cadastrada. O cadastro deve compor a Data de
cancelamento, seu Principal, Juros, Encargos e o Motivo.
20.98.
Possibilitar ao usuário realizar o cadastro de "Em liquidação" que busca o registro contábil no patrimônio de
acordo com a ocorrência do fato gerador, não do empenho. As informações necessárias ao preenchimento do cadastro
devem ser seu Número, sua Data, seu Valor, seus Comprovantes vinculados e suas Retenções caso possuam.
20.99.
Possibilitar ao usuário o cadastro de precatórios que são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para
cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, o pagamento de valores devidos após
condenação judicial definitiva. O cadastro de precatórios se dá pelo ambiente de dívidas e seu cadastro contém
informações relacionadas às Datas do Precatório e de sua Apresentação, seu Valor, Número de identificação, Tipo de
precatório, a identificação do seu Credor, o ato relacionado ao precatório, sua especificação, a(s) parcela(s) que o
compõe(m) com seu(s) respectivo(s) valor(es) e data(s) de vencimento, devendo permitir vincular marcadores para
agrupamento dos precatórios desejados.
20.100.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os cadastros de Precatórios. A pesquisa por precatórios se dá
por: Número, Descrição do credor, Especificação, Número do ato, Data do precatório e Tipo de precatório. Na
listagem, as informações visíveis ao usuário são: Número do precatório, Credor, CPF ou CNPJ, Especificação, Data do
precatório, Valor e Identificador do precatório.
20.101.
Possibilitar ao usuário interagir com o cadastro de Despesas extras através da listagem. O usuário poderá
realizar operações de pagar, editar, anular, excluir, emitir relatório e emitir nota. Poderá ainda interagir com o histórico
da despesa extra, onde além de visualizar todas as tramitações da despesa extra, poderá interagir com as mesmas,
editando-as, excluindo-as ou anulando-as. Por último, existe a possibilidade de interação com os filtros das despesas
extras na listagem, onde o usuário poderá selecionar quais despesas extras deseja visualizar, se "todas", "a pagar", ou
"pagas".
20.102.
Possibilitar o controle dos saldos das despesas extras por: classificação e fonte de recursos vinculadas a
liquidações ou ordens de pagamentos, bem como a realização de seu cadastro de forma dinâmica.
20.103.
Possibilitar realizar o cadastro de empenhos objetivando atender o fluxo operacional proporcionado pela Lei nº
4.320/64.
20.104.
Possibilitar visualização e pesquisa de empenhos através da listagem. Deve permitir pesquisa por: Nome do
credor, CPF ou CNPJ do credor, Especificação do empenho, Número do empenho, número do em liquidação, número da
liquidação, número do pagamento, número do comprovante, número da anulação de empenho, número da anulação do em
liquidação, número da anulação da liquidação, número da anulação do pagamento, número da despesa, número do
convênio, número da diária, número da dívida, número do precatório, Organogramas, Programas, Ações, Função,
Subfunção, Conta bancária, Retenções, Identificador, Tipo, Por data de emissão e valores emitidos. A pesquisa deve
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permitir salvamento pelo usuário. As informações da listagem visíveis ao usuário devem ser Credor, CPF ou CNPJ, Data
do empenho, Valor, Especificação e estágio do empenho e total empenhado no rodapé da página.
20.105.
Permitir ao usuário interagir através de um painel com os registros oriundos do serviço de interação de
empenhos, possibilitando a efetivação do empenho, anulação de empenho, em liquidação, anulação de em liquidação,
liquidação e anulação de em liquidação.
20.106.
Permitir ao usuário configurar a interação com a folha de pagamento possibilitando as definições:
20.107.
Permitir emitir prévia e geração automática de empenhos da folha de pagamento.
20.108.
Possibilitar ao usuário realizar o cadastro de pagamento de empenho. As informações necessárias ao
preenchimento do cadastro devem ser seu Número, sua Data, o Valor total do pagamento. As informações constantes
na baixa devem ser sua Transação financeira e respectivo Número do documento, Valor da baixa, Conta bancária,
Recurso e Valor.
20.109.
Possibilitar ao usuário cadastrar uma Solicitação de Diária com Identificador no empenho, com isso, no
momento de realizar um Empenho utilizando o identificador "Diária", esse empenho ficará associado à solicitação da diária.
20.110.
Possibilitar ao usuário cadastrar o lançamento de receitas consistindo no registro de valores a receber de
determinadas receitas da entidade. Conforme Art. 53 da Lei nº 4.320/64. Seu cadastro deve informar a data, sua receita
vinculada, o valor e descrição.
20.111.
Possibilitar ao usuário cadastrar localizadores de despesas orçamentárias por meio de uma descrição,
conforme a necessidade da entidade.
20.112.
Possibilitar ao usuário criar e configurar as Classificações contábeis no intuito de contribuir na construção de
relatórios e demais artefatos.
20.113.
Permitir inscrever as contas contábeis automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos de
adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa respectivo, quando da prestação de contas.
20.114.
Possibilitar ao usuário cadastrar os tipos de comprovantes que serão utilizados no cadastro de comprovantes para
identificar o tipo de documento fiscal (Nota fiscal, Sentença Judicial, Guia de recolhimento, Outros, Recibo, Fatura, Bilhete de
passagem, Cupom fiscal, Conhecimento). O preenchimento do cadastro deve informar sua Descrição e respectivo Tipo
(NF-Nota fiscal, SJ-Sentença Judicial, GR-Guia de recolhimento, OU-Outros, RE- Recibo, FA-Fatura, BP-Bilhete de
passagem, CF-Cupom fiscal e CN-Conhecimento).
20.115.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de dívidas, realizando operações de edição e
exclusão de tipos de dívidas, através da listagem.
20.116.
Possibilitar ao usuário cadastrar tipos de dívidas, que serão utilizadas nos cadastros de dívidas propriamente ditas
como forma de classificar a mesma. O cadastro deve informar uma Descrição, seu Tipo (Empréstimo, Financiamento,
Dívida mobiliária, Recebimento antecipado de valores, Arrendamento mercantil (leasing), ARO - Antecipação de Receita
Orçamentária e Confissão de dívida). Além do Complemento do tipo podendo ser Interno ou Externo.
20.117.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de precatórios, realizando operações de edição e
exclusão de tipos de precatórios através da listagem.
20.118.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os tipos de precatórios através da listagem. A pesquisa pelos
tipos de precatório pode ser realizada através da descrição e pelo tipo. Na listagem as informações da descrição e tipo
devem ser visíveis e passíveis de ordenação pelo usuário.
20.119.
Possibilitar ao usuário realizar o encerramento do período contábil. Através dessa funcionalidade, pelo
ambiente de escrituração de documentos contábeis, permitir realizar o encerramento do período contábil, onde uma vez
encerrado, este período ficará restrito para escriturações contábeis. O encerramento de período deve informar a data
para o encerramento.
20.120.
Possibilitar ao usuário interagir com as Contas contábeis do Plano de contas através da listagem. O usuário
poderá realizar operações de edição, exclusão e de desdobramento de contas.
20.121.
Possibilitar ao usuário realizar o cadastro de Lançamento Contábil de forma manual. Através do ambiente de
escrituração contábil, há a possibilidade de realizar os lançamentos contábeis que não são contemplados por rotinas do
sistema, seja por motivos de ajustes ou por razões legais. O cadastro deve compor o Número do lançamento, sua data,
seu histórico, suas contas contábeis, seu tipo, valor e par. Nessa funcionalidade, o usuário também tem a possibilidade de
informar um roteiro contábil pré-definido utilizando os eventos contábeis.
20.122.
Possibilitar ao usuário estornar um lançamento contábil, que deve reverter a escrituração de lançamentos
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contábeis já existentes. Seu cadastro deve informar o Lançamento contábil desejado, sua data de estorno, seu histórico e
valor.
20.123.
Possibilitar ao usuário emitir o balancete de verificação, permitindo controlar através de filtros a consulta aos
lançamentos e movimentações das contas contábeis. Possibilitando visualizar os lançamentos das contas conforme o
filtro, apresentando em forma de razão da conta, as movimentações da conta analítica em questão. Os filtros possíveis
para emissão do balancete devem ser por Período: Anual, Mensal e Diário; Grupo, Conta, Visão, Conta corrente,
encerramento e documentos escriturados.
20.124.
Possibilitar a criação de relatórios personalizados a partir de uma ferramenta de relatórios
20.125.
Permitir a pesquisa das modalidades dos tipos de comprovantes cadastros ao informar uma descrição e o tipo a
que se refere, demonstrando-os por meio de listagem, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário
necessitar, bem como, ordená-los ao serem demonstrados.
20.126.
Permitir a construção de uma linguagem unificada por meio do programa de scripts, possibilitando a realização de
diversas operações que podem gerar saída dos dados ou processar alguma entrada de dados para uma
funcionalidade.
20.127.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos sistemas administrativos cadastrados, ao informar sua sigla ou
descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem todas as informações da pesquisa, ensejando maior
visibilidade das informações que o usuário necessitar.
20.128.
Permitir o registro dos tipos de impactos para estimativa de aumento da despesa (art. 16 e 17 da LRF).
20.129.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos saldos da dívida por meio da listagem, realizando
operações de edições e exclusões dos mesmos.
20.130.
Apresentar retorno do e-sfinge com informação de erros em caso de arquivos não enviados, informando qual
lançamento não foi transmitido e possível motivo.
20.131.
Impedir a gravação de lançamento, ou ainda demonstrar em tela de fácil acesso quais lançamentos não foram
gravados, sempre que um campo obrigatório para o Tribunal de Contas, ou qualquer outro órgão, ou mesmo para o
funcionamento do sistema não for preenchido.
20.132.
Atender as normas definidas pela secretaria de tesouro nacional – STN.
20.133.
Atender as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
20.134.
Emitir todos os anexos da lei 4.320/64 de forma individual e consolidada no município
20.135.
Realizar a escrituração contábil utilizando-se de eventos contábeis pré-definidos e permitindo os usuários
também criarem eventos.
20.136.
Possibilitar a geração do empenho a partir do pré-empenho emitido pelo sistema de compras, de forma
automática, sem a utilização de importação de arquivo.
20.137.
Ao refazer o encerramento do exercício, realizar uma verificação automática dos empenhos inscritos em restos a
pagar, resguardando as movimentações feitas nestes empenhos no ano subsequente.
20.138.
No cadastro da receita permitir informar várias fontes de recursos e percentuais que cada fonte receberá na
arrecadação. controlar para que a soma dos percentuais informados nas fontes de recursos não ultrapasse 100%.
20.139.
O sistema deverá permitir a aprovação do processo de prestação de contas e realizar os lançamentos
contábeis de devolução ou consumo de forma automática na contabilidade.
20.140.
Emitir os relatórios:
20.141.
diário geral;
20.142.
balancete de verificação;
20.143.
balancete de conta corrente
20.144.
balancete da despesa;
20.145.
suplementações e reduções;
20.146.
movimentação/razão do empenho;
20.147.
movimentação/razão do fornecedor;
20.148.
movimentação/razão da despesa;
20.149.
movimentação/razão da receita;
20.150.
movimentação/razão da conta contábil;
20.151.
cronograma de desembolso sintético e analítico
20.152.
cronograma de desembolso por fonte de recursos
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20.153.
20.154.
20.155.
20.156.
20.157.
20.158.
20.159.
20.160.
20.161.

programação financeira sintético e analítico
programação financeira por fonte de recursos
programação financeira comparada com o cronograma de desembolso
programação financeira comparada com o cronograma de desembolso por fonte de recursos
programação financeira com o cronograma de desembolso por data de vencimento da liquidação
receita arrecadada no período;
relação de empenhos (emitidos/liquidados/anulados/pagos /retidos /a pagar);
demonstrativo e/ou balancete de receita por fonte de recursos
disponibilidade financeira por fonte de recursos

21. SISTEMA DE TESOURARIA

21.1. Possibilitar ao usuário interagir com os registros dos pagamentos de despesas extras, liquidações de empenhos e
subempenhos por meio da listagem, realizando a visualização somente dos que possuem saldo a pagar.
21.2. Possibilitar ao usuário o registro dos recursos que representam as fontes financeiras, que sustentarão e
assegurarão o desenvolvimento do plano de ação e atingimento do objetivo do governo. Tal registro é possível por meio
de informações como o número, conforme a formatação configurada dos recursos, o tipo ordinário ou vinculado, uma
descrição, bem como, se é um recurso de superávit financeiro, também conforme a configuração.
21.3. Possibilitar ao usuário interagir com os registros de resgates financeiros, por meio do ambiente de controle das contas
bancárias da entidade, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
21.4. Permitir efetuar o pagamento do borderô através de arquivo de retorno do banco.
21.5. Permitir a construção de uma linguagem unificada por meio do programa de scripts, possibilitando a realização de
diversas operações que podem gerar saída dos dados ou processar alguma entrada de dados para uma
funcionalidade.
21.6. Permitir ao usuário realizar o registro dos tipos de documentos, ao informar uma descrição, objetivando vinculá-lo no
extrato da conciliação bancária.
21.7. Permitir ao usuário realizar o registro das deduções das receitas, ao informar uma descrição, bem como, o tipo que
se refere tal dedução, ou seja, se é um desconto concedido, FUNDEB, restituição, renúncia, retificação, compensação
ou outras deduções, objetivando vincular às respectivas arrecadações.
21.8. Possibilitar a otimização do tempo, evitando o retrabalho ao permitir a realização da baixa automática na
contabilidade quando existirem documentos criados por ela, mas os pagamentos pela tesouraria.
21.9. Permitir a emissão de notas de pagamento.
21.10.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros das contas a pagar, a partir de pesquisas com dados
informados como o período da data de vencimento ou de emissão, ensejando maior visibilidade das mesmas, por meio de
uma listagem, que o usuário necessitar.
21.11.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.12.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de documentos a serem vinculados no extrato
conciliação bancária por meio da listagem, ativando ou desativando os respectivos registros para o exercício atual ou para
posteriores conforme a necessidade da entidade.
21.13.
Permitir ao usuário realizar a inclusão de contas bancárias, ao informar o banco, dados da agência, uma
descrição, o organograma, bem como, o tipo, ou seja, se é corrente, poupança ou salário, objetivando o controle das
movimentações e saldos por esse.
21.14.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de cheques por meio da listagem, definindo os status a partir de
anulações, onde informar-se a data e o motivos das mesmas.
21.15.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos tipos de documentos vinculados no extrato da conciliação bancária
cadastrados, ao informar a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa,
ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
21.16.
Permitir a visualização das movimentações financeiras que não foram concebidas pela tesouraria como os
pagamentos de despesa extra e anulações, os pagamentos de empenhos e subempenhos e anulações.
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21.17.
A partir desta visualização (que exibe dados como conta bancária, descrição do documento, tipo de transação
financeira, valor e data), o tesoureiro poderá realizar o reconhecimento destes documentos, considerando que tem o domínio
sobre o Tesouraria e precisa ter ciência de todas as movimentações financeiras realizadas. Este procedimento é
opcional e caso a entidade opte por não o realizar, as movimentações financeiras não realizadas pela tesouraria passam a ser
reconhecidas instantaneamente na sua criação.
21.18.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.19.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de transferências bancárias da entidade, realizando a
classificação a partir da baixa das mesmas, informando a data e o número do documento, apresentando a situação ou status
igual a pago e facilitando assim, sua identificação.
21.20.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.21.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de responsáveis por meio da listagem, realizando
operações de edições e exclusões dos mesmos.
21.22.
Possibilitar o cadastro de responsáveis, pessoas que podem assumir algum tipo de responsabilidade perante a
Administração Pública ou fora dela, respondendo sobre as informações de sua responsabilidade na entidade. Esses, podem
pertencer ao quadro de funcionários do órgão ou poderão ser terceiros que são designados para exercer determinada função,
por exemplo: um engenheiro, um técnico de informática. Diante das características citadas dos responsáveis, permite-se
informar o período de responsabilidade mantida sob seu domínio, bem como os dados para cadastro como seus dados
pessoais (nome, RG, CPF, endereço, e-mail e telefone) e descrição do cargo que ocupa.
21.23.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de pagamentos que contêm somente saldos a pagar por meio de
uma listagem, filtrando-os por despesas extras, empenhos ou subempenhos bem como, visualizar todos.
21.24.
Possibilitar ao usuário realizar a visualização e ordenação das agências bancárias cadastradas por meio da
listagem das mesmas, seja por nome, por número e o dígito da agência ou por banco, ensejando maior apresentação
das informações que o usuário necessitar.
21.25.
Permitir visualizar por meio de relatório a situação das contas bancárias em relação a conciliação: se ela está em
elaboração, concluída ou pendente. Em relação as pendentes, também é possível identificar a conta ainda não
conciliada possui movimentação no período.
21.26.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos tipos de administração cadastrados, ao informar a descrição,
demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das
informações que o usuário necessitar.
21.27.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de arrecadações Extra orçamentárias por meio da listagem,
realizando operações de anulações parciais ou totais das mesmas.
21.28.
Possibilitar ao usuário a visualização de totalizadores do valor a pagar e valor pago por meio da seleção ou
elaboração dos documentos a pagar.
21.29.
Permitir a emissão de empenhos em aberto por credores.
21.30.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.31.
Possibilitar ao usuário inserir os dados bancários nos cadastros de credores da entidade, ao informar o banco,
agência, o número da conta e o tipo dessa, bem como, a data de abertura, encerramento e status, indicando ainda qual a
conta bancária principal do respectivo credor.
21.32.
Permitir o vínculo de uma ou mais retenções no pagamento de empenhos.
21.33.
Nos casos em que a retenção tenha sido vinculada a credores, o sistema permite a seleção do credor vinculado a
retenção neste momento também.
21.34.
Possibilitar ao usuário o cadastro prévio das transações financeiras que complementará o cadastro de qualquer
movimentação financeira da entidade, informando uma respectiva descrição, bem como, o tipo a que se refere, ou seja, se
é cheque, dinheiro, débito automático, crédito bancário, bem patrimonial, ordem bancária, transferência ou uma obrigação.
21.35.
Desta forma, apesar dos tipos serem fixos conforme citados acima, a descrição do registro fica a cargo do
tesoureiro, possibilitando que os ambientes de movimentações financeiras fiquem para ele mais amigável e autêntico
aos tipos permitidos pelo Tribunal de Contas do seu estado.
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21.36.
Permitir ao usuário selecionar um ou mais itens de contas a pagar, sejam referentes a despesas extras,
empenhos ou subempenhos, formando um agrupamento para a realização de um único pagamento.
21.37.
Pagamento este que pode ser baixado com diversas transações bancárias (cheque, banco, remessa bancária) ou
única, conforme necessidade."
21.38.
"Possibilitar ao usuário interagir com os registros dos pagamentos já efetuados por meio da listagem,
realizando operações de emissões de notas dos mesmos.
21.39.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de transferências bancárias da entidade, realizando o controle
das mesmas a partir da visualização dos seus respectivos dados, de forma a possibilitar o filtro por situação do tipo pagas
ou a pagar, bem como, apresentar todas.
21.40.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos organogramas cadastrados, ao informar o número do mesmo, a
descrição, bem como, o tipo de administração a qual pertence, demonstrando-os por meio de listagem as informações
da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
21.41.
Permitir a inclusão de vários tipos de dedução de receita orçamentária simultaneamente tendo como
contrapartida uma única conta bancária.
21.42.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de contas bancárias por meio da listagem, realizando
operações de edições e exclusões das mesmas.
21.43.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.44.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa das devoluções de receitas cadastradas, ao informar o número ou
descrição da natureza da receita, o credor, CPF ou CNPJ, o número da conta bancária ou da agência da entidade, bem
como, a finalidade, demonstrando-as por meio de listagem as informações da pesquisa, ensejando maior visibilidade
das informações que o usuário necessitar.
21.45.
Possibilitar ao usuário cadastrar os assinantes, ao informar o seu nome, CPF, função, bem como, algum
complemento necessário. O assinante tem por função aparecer em relatórios, notas e qualquer documento passível de
impressão.
21.46.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros das contas pagas, a partir de pesquisas com dados informados
como o período da data de vencimento, de emissão ou de pagamento. Tal pesquisa também se permite realizar por tipo de
documento, ou seja, empenho, subempenho ou despesa extra, tal qual, por origem do pagamento, tesouraria ou
contabilidade, ensejando maior visibilidade das mesmas, por meio de uma listagem, que o usuário necessitar.
21.47.
Permitir a visualização das movimentações financeiras que não foram concebidas pela tesouraria como
arrecadações orçamentárias e anulações, as arrecadações Extra orçamentárias e anulações.
21.48.
A partir desta visualização (que exibe dados como conta bancária, descrição do documento, tipo de transação
financeira, valor e data), o tesoureiro poderá realizar o reconhecimento destes documentos, considerando que tem o
domínio sobre o Tesouraria e precisa ter ciência de todas as movimentações financeiras realizadas. Este
procedimento é opcional e caso a entidade opte por não o realizar, as movimentações financeiras não realizadas pela
tesouraria passam a ser reconhecidas instantaneamente na sua criação.
21.49.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de administração por meio da listagem, realizando
operações de edições e exclusões dos mesmos.
21.50.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de organogramas por meio da listagem, realizando operações
de edições e exclusões dos mesmos.
21.51.
Permitir ao usuário realizar a inclusão de devolução de receita, ao informar uma dedução, o valor, o credor,
descrição da finalidade, bem como, informar uma ou mais receitas e seus respectivos valores, tal qual a data de
vencimento.
21.52.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de assinantes por meio da listagem, realizando operações
de edições e exclusões dos mesmos.
21.53.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de movimentos da conciliação bancária por meio da
listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
21.54.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.55.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
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utilizando informações adicionais.
21.56.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa das agências bancárias cadastradas, ao informar o nome ou o
número e o dígito das mesmas, demonstrando-as por meio de listagem as informações da pesquisa, bem como, por banco,
ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
21.57.
Possibilitar os registros de diferenças entre o saldo financeiro das movimentações e o saldo do extrato
bancário, bem como, justificá-las na conciliação das contas bancárias da entidade. Tais registros podem ser inseridos
pelo usuário de forma individual ou simultaneamente, ou seja, no momento em que o processo de conciliação for
finalizado, declarando assim, os registros não conciliados, sejam de origens como entradas não consideradas pelo banco
ou pela contabilidade, bem como, saídas não consideradas pelo banco ou pela contabilidade.
21.58.
Permitir ao usuário realizar o registro dos tipos de movimentação da conciliação bancária, ao informar uma
descrição, bem como, o tipo que se refere tal movimento, ou seja, se é uma entrada não considerada pelo banco ou pela
contabilidade, bem como, uma saída não considerada pelo banco ou pela contabilidade, objetivando assim, o
vínculo ao processo de conciliação bancária.
21.59.
Emitir relatório de conciliação bancária.
21.60.
Permitir ao usuário interagir com o processo de conciliação bancária da entidade com a visualização dos itens
do extrato que foram descartados, bem como, reabri-los, caso objetiva-se ou necessita-se realizar um novo processo
conciliatório posteriormente.
21.61.
Permitir a nomeação ou descrição do pacote de pagamento para melhor reconhecimento após a baixa. Tal
pacote pode ser categorizado como gastos com pessoal, gastos com combustível, pagamentos com vencimento em
janeiro entre outras descrições.
21.62.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade,
definindo o tipo da informação (texto, número, data, entre outros), seu tamanho, sua obrigatoriedade e inclusive
especificando uma orientação de preenchimento.
21.63.
Possibilitar ao usuário a pesquisa das deduções das receitas cadastradas, ao informar uma descrição,
demonstrando-as e ordenando-as por meio de listagem as informações da pesquisa, bem como, o tipo a que se refere tal
dedução, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
21.64.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de conciliações bancárias por meio de listagem, realizando
operações de edições e exclusões das mesmas.
21.65.
Permitir a realização de pesquisa dos movimentos diários cadastrados, ao informar uma observação, bem
como, buscá-los por meio de filtros ágeis e fáceis, visualizando-os por meio de listagem.
21.66.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos tipos de responsáveis cadastrados, ao informar a descrição,
demonstrando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o
usuário necessitar.
21.67.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros dos pagamentos de despesas extras, liquidações de
empenhos e subempenhos por meio da listagem, realizando a visualização somente dos que foram pagos.
21.68.
Possibilitar ao usuário realizar o cadastro dos tipos de responsáveis que complementará o cadastro de
responsáveis, informando uma respectiva descrição.
21.69.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.70.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros das transferências bancárias da entidade, a partir de
pesquisas com dados informados como o número ou descrição do recurso, a finalidade, a agência ou conta bancária
de destino, bem como, da origem ou mesmo, o número do documento referente a transferência, ensejando maior
visibilidade das mesmas por meio de uma listagem e conforme a necessidade.
21.71.
Permitir ao usuário interagir com o processo de conciliação bancária da entidade com a visualização das
movimentações bancárias já conciliadas, bem como, reabri-las, caso objetiva-se ou necessita-se realizar um novo processo
conciliatório posteriormente.
21.72.
Permitir a inclusão de várias receitas orçamentárias simultaneamente em uma arrecadação, tendo como
contrapartida uma única conta bancária.
21.73.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
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21.74.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de cheques por meio da listagem, administrando-os ao utilizarse de filtros definidos pelos status em disponíveis, emitidos ou anulados.
21.75.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de movimentações financeiras de ajustes bancários, por meio
do ambiente de controle das contas bancárias da entidade, realizando operações de edições e exclusões dos
mesmos.
21.76.
Caso o usuário opte por controlar movimentações diárias e não esteja adentrado a nenhuma movimentação:
avisar ao acessar cadastros financeiros que uma movimentação diária deve ser selecionada.
21.77.
Possibilitar que seja informado um ou mais responsáveis no cadastro de contas bancárias.
21.78.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.79.
Permitir a construção de relatórios personalizados com base nos registros da funcionalidade, possibilitando
sua configuração por meio da divisão dos dados em grupos, bem como a realização de cálculos e totalizadores,
disponibilizando a informação conforme a necessidade do ente.
21.80.
Possibilitar a utilização dos cadastros gerenciada por uma ferramenta de cadastro único, onde o usuário
personaliza a forma como seus cadastros devem ser unificados, podendo ser geral ou por campo
21.81.
Possibilitar ao usuário a pesquisa de credores cadastrados, ao informar o nome, o tipo, física ou jurídica, bem
como o CPF ou CNPJ, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem as informações da pesquisa, tal qual por
data da inclusão e situação, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
21.82.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.83.
Possibilitar a criação de relatórios personalizados a partir de uma ferramenta de relatórios
21.84.
Possibilitar ao usuário inserir os documentos nos cadastros de credores da entidade, ao informar sua
naturalidade e nacionalidade, RG, o PIS/PASEP/NIT, bem como, a inscrição municipal e o munício da inscrição.
21.85.
Permitir vínculo das movimentações financeiras (movimentações em dinheiro e/ou bancárias) com fontes de
recursos, sendo possível realizar a gestão dos saldos das contas por fonte.
21.86.
Permitir a visualização de todos os dados referentes a movimentações bancárias da entidade por período
(anual, mensal ou diário) com o intuito da realização da gestão bancária: saldo anterior, total de entradas, total de saídas e
saldo final, bem como, visualizar esses dados agrupados por tipo de conta, ou seja, aplicação ou corrente.
21.87.
Permitir a emissão de relatório gerencial sobre o comportamento mensal da arrecadação em comparação com
exercícios anteriores, inclusive por fonte de recursos das receitas;
21.88.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.89.
Permitir ao usuário interagir com o processo de conciliação bancária da entidade com a possibilidade de
selecionar valores da movimentação financeira e itens do extrato bancário, conciliando-os parcialmente, mantendo assim, o
valor restante para posterior processos conciliatórios futuros.
21.90.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de arrecadações por meio da listagem, filtrando-as em
orçamentárias, Extra orçamentárias, bem como, visualizar todas essas.
21.91.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros das transações financeiras a serem vinculadas em qualquer
movimentação financeira da entidade por meio da listagem, ativando ou desativando os respectivos registros para o
exercício atual ou para posteriores conforme a necessidade da entidade.
21.92.
Permitir a inclusão dos ingressos financeiros de valores que são classificados como Extra orçamentários pela
entidade. Estes ingressos são transferências de outras entidades ou recebimentos para futuros pagamentos Extra
orçamentários. Tal cadastro é possibilitado ao informar o tipo da transação, número do documento, valor, conta
bancária, tipo de conta (corrente ou aplicação e o tipo de aplicação), bem como, informar uma ou mais receitas Extra
orçamentárias previamente cadastradas.
21.93.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos recursos cadastrados, ao informar o número referente,
descrição, o tipo (ordinário ou vinculado), bem como, o marcador, demonstrando-os por meio de listagem as
informações da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
21.94.
Permitir ao usuário interagir com o processo de conciliação bancária da entidade com a visualização dos itens
do extrato conciliados, bem como, reabri-los, caso objetiva-se ou necessita-se realizar um novo processo
conciliatório posteriormente.
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21.95.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de anulações de arrecadações orçamentárias por meio da
listagem, realizando operações de edição ou exclusões das mesmas, ou seja, das anulações.
21.96.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.97.
Permitir a realização de fechamentos de movimentos diários cadastrados, bem como, reaberturas quando os
mesmos tiverem sido fechados.
21.98.
Não permitir que o usuário informar um cheque anulado ao realizar o pagamento. Tal situação do cheque pode
ser consultada por meio da administração de cheques.
21.99.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de movimentações das contas do ambiente de controle
bancário por meio da listagem, visualizando informações detalhadas como o tipo, entrada ou saída, a data e o valor do
movimento, o histórico, o valor por fonte de recurso, bem como, o saldo da conta após o respectivo movimento,
ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
21.100.
Permitir ao usuário interagir com os registros das conciliações bancárias da entidade, realizando o devido
controle das mesmas, ao possibilitar sua visualização por meio de listagem provindos de filtros que apresentam aquelas em
situação de elaboração, concluídas ou todas, bem como, filtrá-las por período, banco, conta ou agência bancária,
ensejando melhor visibilidade das informações conforme necessidade.
21.101.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de pagamento efetuados por meio da listagem, realizando
operações de exclusão de anulação dos mesmos, caso desfrute de saldo para tal processo de exclusão.
21.102.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de arrecadações orçamentária e Extra orçamentárias por meio
da listagem, visualizando o histórico e exibindo dados desde a sua concepção até anulações realizadas, bem como, a
data e o valor da movimentação.
21.103.
Permitir a inclusão de movimentos diários da tesouraria para que todos os registros realizados possam estar
vinculados a ele, objetivando o controle tempestivo das informações e a organização.
21.104.
Permitir a inserção de registros individuais de itens para serem considerados em conjunto com os dados do
extrato do banco importado na conciliação bancária da entidade, possibilitando informar a data, o valor, a transação
do tipo cheque, movimentação bancária, entre outras, bem como, o número do documento e a descrição, objetivando
assertividade de fidedignidade do processo conciliatório.
21.105.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.106.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.107.
Possibilitar ao usuário facilidades na inserção de dados no pacote de pagamentos de despesas extras,
empenhos e subempenhos por meio de um assistente, ao informar o número do documento e/ou conta bancária, assumindo
essas informações em todos os documentos que estão sendo pagos.
21.108.
Permitir ao usuário realizar consultas de pagamentos já realizados, bem como exibir a identificação da origem
do pagamento, ou seja, se esse foi efetuado pela tesouraria ou pela contabilidade.
21.109.
Permitir ao usuário interagir com o processo de conciliação bancária da entidade com a visualização dos itens
do extrato ainda não conciliados, ou seja, pendentes, por meio de filtros ágeis para a pesquisa dos mesmos, bem como,
realizar a devida conciliação, otimizando o processo conforme a necessidade.
21.110.
Permitir ao usuário interagir com os registros das contas bancárias da entidade, realizando o devido controle
das mesmas ao possibilitar a inclusão de saques bancários, indicando o respectivo valor, a conta bancária, a
descrição da finalidade e o valor por fonte de recurso, conforme necessidade.
21.111.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.112.
Emitir demonstrativo diário de receitas arrecadadas e despesas realizadas.
21.113.
Permitir ao usuário a inclusão de grupos de configurações de assinaturas. A partir deste grupo é criada a
configuração de assinaturas, de forma que os assinantes aparecerão em impressões de relatórios conforme esta
configuração.
21.114.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de movimentações financeiras de saldos iniciais bancários,
por meio do ambiente de controle das contas bancárias da entidade, realizando operações de edições e exclusões dos
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mesmos.
21.115.
Permitir ao usuário realizar o registro dos tipos de aplicação, ao informar uma descrição, objetivando vinculálos à operação de aplicação financeira para identificação da finalidade, como exemplo, cita-se títulos de emissão do
Tesouro Nacional, fundos de investimentos etc.
21.116.
Permitir a movimentação diária no Tesouraria sem necessidade de controle por abertura e fechamento de
movimento. A decisão de utilização ou não controle por movimentação diária se dá por meio de parametrização realizada
pelo usuário.
21.117.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de pagamentos já efetuados por meio da listagem, realizando
operação de anulação parcial ou total dos mesmos ao informar valor a anular e motivo.
21.118.
Permitir ao usuário interagir com o processo de conciliação bancária da entidade com a possibilidade de inserir
registros de aplicação, resgate, depósito, saque ou ajustes bancários a partir de um item do extrato. Tal processo é muito
benéfico quando há registros no extrato bancário, mas não há movimentações referentes.
21.119.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.120.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de recursos por meio da listagem, realizando operações de
edições e exclusões dos mesmos.
21.121.
Permitir ao usuário interagir com o processo de conciliação bancária da entidade, realizando o descarte de
itens do extrato a conciliar, caso não existam registros de movimentações financeiras correspondentes durante o processo
conciliatório, como as taxas cobradas indevidamente pelo banco.
21.122.
Permitir a emissão de nota de estorno de pagamento.
21.123.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de movimentos da conciliação bancária por meio da
listagem, ativando ou desativando os respectivos registros para o exercício atual ou para posteriores conforme a
necessidade da entidade.
21.124.
Permitir ao usuário realizar transferências de valores financeiros entre contas bancárias, ao informar a data do
registro, a fonte de recurso, o valor, a conta bancária de origem e de destino (e os tipos de conta e de aplicação
correspondentes), bem como a finalidade.
21.125.
Permitir pagar documentos em lote, bem como informar dados referentes aos conjunto de documentos sendo
pago (que podem ser empenhos ou despesas extras, ambos do exercício ou exercício anterior): transação (débito
automática, cheque, ordem bancária, entre outros), número do documento, valor da baixa, recurso e valor por recurso,
conta bancária (e os tipos de conta e de aplicação correspondentes) e código de barras.
21.126.
O sistema permite o acesso externo aos dados das movimentações bancárias realizadas, podendo ser
detalhados por tipo de conta e tipo de aplicação para as movimentações que possuem a informação.
21.127.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos tipos de movimentos de conciliação bancária cadastrados, ao informar
a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, bem como, o
respectivo tipo ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
21.128.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos grupos de configuração de assinaturas cadastrados, ao informar
a descrição do grupo, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, ensejando
maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
21.129.
Possibilitar ao usuário interagir com a configuração de recursos (que define máscaras e outras
personalizações) cadastradas para utilização no exercício atual e/ou posteriores.
21.130.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de pagamentos já efetuados por meio da listagem, realizando
operação de geração de ordem bancária a partir da seleção de um pacote de pagamento.
21.131.
Permitir ao usuário realizar o cadastro de agências bancárias, ao informar seus dados, como o banco,
conforme relação do Banco Central do Brasil, nome da agência, número, dígito e endereço.
21.132.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de aplicação financeira por meio da listagem,
realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
21.133.
Possibilitar a criação de campos personalizados para os cadastros do sistema a partir de uma ferramenta de
campos
21.134.
Permitir que sejam visualizados os dados de pagamentos já realizados, estes por sua vez são contemplados
em saber a descrição, o tipo da transação, a data do pagamento, o credor, o valor efetivamente pagos, bem como, o
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recurso.
21.135.
Permitir ao usuário visualizar as contas bancárias cadastradas, contemplando as informações do registro,
como o banco, a descrição, a agência, o número e dígito, bem como, o organograma, tipo da conta, responsáveis e a
vigência.
21.136.
Permitir ao usuário realizar a customização e utilização de critérios para a realização da conciliação bancária
da entidade. Desta forma, ao possuírem mesmas características pré-definidas, os movimentos financeiros e itens do
extrato bancário serão conciliados simultaneamente. Todavia, permite-se a conciliação manual, ou seja, sem a utilização
destes critérios, havendo a necessidade de intervenção do usuário.
21.137.
Permitir ao usuário interagir com os registros das contas bancárias da entidade, realizando o devido controle
das mesmas ao possibilitar a inclusão de depósitos bancários, indicando o respectivo valor, a conta bancária, a descrição da
finalidade e o valor por fonte de recurso, conforme necessidade.
21.138.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros das deduções das receitas por meio da listagem, ativando
ou desativando os respectivos registros para o exercício atual ou para posteriores conforme a necessidade da
entidade.
21.139.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de devoluções de receitas por meio de uma listagem, filtrandoos por pagas, a pagar, bem como, visualizar todas.
21.140.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de movimentos diários por meio da listagem, realizando
operações de edições e exclusões dos mesmos.
21.141.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de responsáveis por meio da listagem, realizando operações
de edições e exclusões dos mesmos.
21.142.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros das transações financeiras por meio da listagem, realizando
operações de edições e exclusões dos mesmos.
21.143.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de credores por meio da listagem, realizando operações de
edições e exclusões dos mesmos.
21.144.
Permitir a utilização de organizadores (marcadores) nos cadastros das contas bancárias. Os mesmos são
customizáveis, podendo ter qualquer descrição e agrupar os dados em qualquer segmento, abrindo um leque de
possibilidades para emissão de relatórios, consultas ou geração de arquivos personalizados.
21.145.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.146.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.147.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de anulações de arrecadações Extra orçamentárias por meio
da listagem, realizando operações de edição ou exclusões das mesmas, ou seja, das anulações.
21.148.
Permitir ao usuário interagir com o processo de conciliação bancária da entidade com a visualização das
movimentações bancárias ainda não conciliadas, ou seja, pendentes, por meio de filtros ágeis para a pesquisa das
mesmas, bem como, realizar a devida conciliação, otimizando o processo conforme a necessidade.
21.149.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.150.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de documentos a serem vinculados no extrato da
conciliação bancária por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
21.151.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa das arrecadações cadastradas, ao informar o número ou descrição
da natureza da receita, número da conta, da agência ou do documento, a especificação ou mesmo, a descrição da
dedução da receita, demonstrando-as por meio de listagem as informações da pesquisa, ensejando maior
visibilidade das informações que o usuário necessitar.
21.152.
Possibilitar ao usuário o cadastro de organogramas que representam a estrutura da entidade, ao informar o
número, conforme a formatação da máscara pré-configurada, o tipo de administração, direta ou indireta, bem como,
uma descrição.
21.153.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros das deduções das receitas por meio da listagem, realizando
operações de edições e exclusões das mesmas.
21.154.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros das contas bancárias, realizando o controle das mesmas a
partir da visualização dos seus respectivos dados, de forma apresentar os registros que tiveram ou não a conciliação
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bancária realizada, conforme necessidade.
21.155.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.156.
Permitir controlar numeração de talonário de cheques na rotina de pagamento e na inclusão do cheque avulso.
21.157.
Permitir ao usuário realizar a conciliação das contas bancárias da entidade em período específicos,
equiparando dessa forma o saldo disponibilizado no extrato bancário com o saldo financeiro das movimentações registradas
em determinada conta, saldo esse que é verificado considerando como data do saldo a data final do período da
conciliação.
21.158.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de pagamento efetuados por meio da listagem, realizando
operações de anulações parciais ou totais dos mesmos na tesouraria, caso tais pagamentos têm sido realizados pela
contabilidade.
21.159.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros das contas pagas por meio de uma listagem, filtrando-os por
transação do tipo cheque, débito automático, dinheiro, obrigação, ordem bancária, bem como, visualizar todas.
21.160.
Permitir ao usuário realizar o controle de vigência da conta bancária, informando data da criação da conta e
da inativação, o motivo das mesmas, bem como, incluir outros períodos de controle.
21.161.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de aplicação financeira por meio da listagem,
ativando ou desativando os respectivos registros para o exercício atual ou para posteriores conforme a necessidade
da entidade.
21.162.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de devoluções de receitas por meio da listagem, realizando
operações de exclusão de baixa das mesmas, caso desfrute de saldo para tal processo de exclusão.
21.163.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.164.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de endereços por meio da sua respectiva listagem, ou seja,
conforme o tipo logradouros, condomínios, loteamentos, bairros, distritos, estados e municípios, realizando
operações de edições e exclusões dos mesmos.
21.165.
Permitir ao usuário visualizar e conciliar itens do extrato bancário não conciliados em períodos anteriores, bem
como, facilitar a pesquisa dos mesmos por meio de filtros ágeis, otimizando o tempo do processo conciliatório.
21.166.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa de configurações de assinaturas cadastradas, ao informar a
descrição do grupo, o nome ou CPF dos assinantes, demonstrando-as e ordenando-as por meio de listagem as informações
da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
21.167.
Permitir a customização da configuração de geração de arquivo de remessa bancária, possibilitando que seja
realizada para qualquer banco e qualquer leiaute.
21.168.
Possibilitar a otimização do processo de pagamento ao permitir que esse seja realizado parcialmente,
conforme a disponibilização financeira da entidade pública no momento, realizando o cálculo automático do saldo pendente
e permanecendo como a pagar.
21.169.
Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme necessidade da entidade
utilizando informações adicionais.
21.170.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de receitas extra orçamentárias por meio da listagem,
realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
21.171.
Permitir a emissão de relatórios dos movimentos diários da tesouraria, a partir da visualização da listagem dos
mesmos.
21.172.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de transferências bancárias por meio da listagem, realizando
operações de edições e exclusões das mesmas.
21.173.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos cheques cadastrados, ao informar o número do cheque, a conta
bancária, o favorecido, bem como, o período, demonstrando-as por meio de listagem as informações da pesquisa,
ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
21.174.
Permitir a visualização das devoluções das receitas que não foram concebidas pela tesouraria.
21.175.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de arrecadações orçamentárias por meio da listagem,
realizando operações de anulações parciais ou totais das mesmas.
21.176.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de anulação de pagamentos já efetuados por meio da
listagem, realizando a visualização de todos os dados dessa operação.
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21.177.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de cheques por meio da listagem, definindo os status a partir
de emissões, onde informar-se a data e valor das mesmas.
21.178. Permitir a emissão de pagamentos e recebimentos estornados.
21.179.
Permitir ao usuário realizar o controle bancário da entidade a partir da visualização dos dados das operações
financeiras, sejam essas aplicações, resgates, depósitos, saques, ajustes, registros de saldos iniciais, arrecadações
orçamentárias e suas anulações, arrecadações Extra orçamentárias e suas anulações, pagamentos e suas anulações, bem
como, as devoluções de receitas e transferências, servindo como filtro.
21.180.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de credores por meio da sua edição, realizando a operação
de desativação dos mesmos, quando não estão mais em uso pela entidade.
21.181.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de pagamentos de empenhos e subempenhos por meio da
listagem, realizando operações de anulações parciais ou totais dos mesmos.
21.182.
Permitir ao usuário a partir das movimentações financeiras realizar a escrituração contábil, enviando todos os
dados necessários.
21.183.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de pagamentos já efetuados por meio da listagem, realizando
operações de reabertura de um ou mais itens constantes no pacote de pagamento, assim o pacote não é reaberto
totalmente, passando a ser considerado como a pagar somente aqueles itens reabertos individualmente.
21.184.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de configurações de assinaturas por meio da listagem,
realizando operações de edições e exclusões das mesmas.
21.185.
Permitir ao usuário interagir com os registros das contas bancárias da entidade, realizando o controle das
mesmas a partir da visualização dos seus respectivos dados, de forma a possibilitar o filtro por fontes de recursos, indicando
ainda se a pesquisa é pra todos os registros, apenas ou exceto para alguns, conforme necessidade.
21.186.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa das receitas Extra orçamentárias cadastradas, ao informar a
descrição, demonstrando-as e ordenando-as por meio de listagem a informação da pesquisa, bem como, por tipo, ensejando
maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
21.187.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de transferências bancárias da entidade, realizando a inserção
de novas transferências por meio da cópia de uma já existente, objetivando a facilidade na inserção de dados.
21.188.
Permitir ao usuário interagir com os registros das contas bancárias da entidade, realizando o devido controle das
mesmas ao possibilitar a inclusão de resgates bancários, indicando o respectivo valor, a conta bancária, a descrição da
finalidade, o valor por fonte de recurso e o tipo do resgate, conforme necessidade.
21.189.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de configurações de assinaturas por meio da listagem,
realizando a cópia das mesmas quando na seleção de uma anterior, facilitando a inserção de dados.
21.190.
Permitir o envio de dados das movimentações bancárias para o Portal da Transparência.
21.191.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de movimentações financeiras de aplicações bancárias, por
meio do ambiente de controle das contas bancárias da entidade, realizando operações de edições e exclusões das
mesmas.
21.192.
Possibilitar a otimização do tempo ao permitir a sugestão da conta bancária vinculada ao credor para
pagamentos de ordem bancária, facilitando a digitação.
21.193.
Permitir que as seguintes numerações sejam visualizadas juntamente com os dados de pagamentos, bem
como permitir o filtro pela informação no ambiente: Número do documento origem, empenho, subempenho,
liquidação ou despesa extra.
21.194.
O sistema verifica se para a receita sendo arrecadada há recursos/deduções informados. Caso existam são
assumidos conforme o percentual indicado no cadastro de desmembramento de receita.
22. SISTEMA DE MONITOR DE NOTAS FISCAIS

22.1. Deverá permitir a captura, armazenamento e gestão de notas fiscais contra o CNPJ da entidade através de
monitoramento automático no webservice da Secretaria da Fazenda Nacional – SEFAZ;
22.2. Permitir a pesquisa das Notas Fiscais eletrônicas, informando o nº da nota fiscal, nome, CPF ou CNPJ da empresa
responsável por sua emissão, data de emissão, valor ou situação;
22.3. Permitir a visualização de detalhes de uma Nota Fiscal eletrônica quando da consulta da consulta da Nota Fiscal
www.ervalvelho.sc.gov.br
RUA NEREU RAMOS, Nº 204, CENTRO, ERVAL VELHO, SC, CEP 89613-000
FONE: (49) 3542-1222 - e-mail: compras@ervalvelho.sc.gov.br
CNPJ nº 82.939.422/0001-91

fl. 54/153

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 698

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
www.ervalvelho.sc.gov.br
RUA NEREU RAMOS, Nº 204, CENTRO, ERVAL VELHO, SC, CEP 89613-000
FONE: (49) 3542-1222 - e-mail: compras@ervalvelho.sc.gov.br
CNPJ nº 82.939.422/0001-91

eletrônica
22.4. Permitir a visualização de eventos realizados entre o emitente e o destinatário quando da consulta da Nota Fiscal
eletrônica;
22.5. Permitir visualização das Notas Fiscais eletrônicas canceladas na SEFAZ Nacional, evitando pagamentos
desnecessários quando do cancelamento da nota, pelo emitente.
22.6. Permitir a geração automática de Manifestação de Recusa de operação por Desconhecimento de Operação e
Operação não Realizada.
22.7. Permitir a configuração de certificado do tipo A1 e/ou A3 para comunicação com o Web Service da SEFAZ
Nacional.
22.8. Os dados das notas fiscais deverão ser exportados para os sistemas que realizem a liquidação da despesa
orçamentária e nesse sistema permitir a seleção do documento fiscal e a inserção dos dados do documento de liquidação.
22.9. Além dos dados do SEFAZ Nacional o sistema deverá apresentar as notas municipais eletrônicas (serviços)
emitidas por clientes (outros municípios) que também utilizem o mesmo sistema.
22.10.
Os documentos fiscais deverão ser exportados para os sistemas que realizem a liquidação da despesa
orçamentária, permitindo dessa forma a integração sem a digitação de chaves, datas, séries, entre outros dados do
documento fiscal.
22.11.
Alertar e permitir informar documentos fiscais já utilizados em outras liquidações, durante a gravação da
liquidação.
22.12.
Informar caso seja selecionado um documento fiscal cancelado.
23. SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO

23.1. O sistema deve ser capaz de atender o layout definido pelo BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DE BOLETO
BANCÁRIO, EM PADRÃO DE MODALIDADE ARRECADAÇÃO COM REGISTRO, POR INTERMÉDIO DA REDE
BANCÁRIA, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS. Sendo a
geração de boletos transmitidos automaticamente ao BANCO DO BRASIL em intervalos pré-estabelecidos
inferiores a 30 (trinta) minutos.
23.2. O sistema de Tributação deverá possuir cadastros de ruas, bairros e distritos para utilização no cadastramento
dos contribuintes e imóveis.
23.3. Possuir cadastro de bancos e agências.
23.4. Possuir cadastro de moedas, possibilitando a utilização de Unidades de Referência.
23.5. Possuir cadastro de atividades econômicas.
23.6. Possuir cadastro de planta de valores.
23.7. Possuir cadastro de fiscais.
23.8. Possuir cadastro de documentos fiscais que serão exigidos na fiscalização.
23.9. Possuir cadastro único de contribuintes.
23.10.
Possuir cadastro de cartórios para possibilitar o relacionamento com o ITBI-Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis.
23.11.
Possuir cadastro de imobiliárias para possibilitar o relacionamento com os imóveis.
23.12.
Permitir que a Planta de Valores seja configurável conforme boletim cadastral e a localização do imóvel.
23.13.
Ter configuração para mensagens de carnê.
23.14.
Possuir cadastro de imóvel urbano e rural configurável conforme boletim cadastral da Prefeitura, com a
possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), datas, horas e textos a qualquer momento.
23.15.
Possuir cadastro de averbações/observações para:
a) Contribuintes;
b) Imóveis;
c) Econômicos;
d) Dívidas;
e) Receitas diversas (solicitação de serviço).
23.16.
Possibilitar cadastramento de validações de dados para deixar as informações dos cadastros abaixo
consistentes, evitando (por exemplo), que um imóvel construído fique sem área de construção:
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a) Imobiliários;
b) Mobiliários (econômico);
c) Pessoas;
d) Projetos;
e)
Receitas Diversas;
f)
Contribuição de Melhorias;
g)
Auto de Infração;
h)
Características de Imobiliárias;
i)
Características Mobiliárias.
23.17.
Permitir controle de obras e construção civil, informando o tipo:
a)
Ampliação; Reforma;
b)
Construção;
c)
Demolição.
23.18.
Permitir integração com os sistemas do planejamento (obras e construções civis);
23.19.
Permitir gerar um novo imóvel ou alterar o já existente.
23.20.
Permitir englobamento de imóveis, mesmo sendo de lotes diferentes, para a emissão de carnês e também
poder consultar os valores detalhadamente de cada imóvel englobado.
23.21.
Ter controle sobre as notificações de lançamentos emitidas/enviadas, anuladas e devolvidas
23.22.
Manter histórico dos valores calculados de cada exercício.
23.23.
Possibilitar que o servidor municipal possa configurar e administrar novas informações sobre os imóveis,
econômicos e contribuintes.
23.24.
Permitir geração de arquivos para a impressão dos carnês por terceiros.
23.25.
Cadastrar vistorias de imóveis e econômicos (empresas).
23.26.
Possuir parametrização de telas de consulta das informações contidas nos cadastros técnicos conforme
necessidade da Prefeitura.
23.27.
Calcular todos os impostos ou taxas pertinentes a cada cadastro técnico, sem a dependência de alterações nos
programas de cálculo; e ainda permitir cálculos ou recálculos individuais, ou de um grupo de contribuintes.
23.28.
Emitir carnês dos tributos e dívida ativa, bem como segunda via de carnês, imprimindo opcionalmente algumas
parcelas. Possibilitando também a emissão de notificação de lançamento endereçada aos contribuintes que tiverem
lançamentos.
23.29.
Possibilitar consulta de lançamentos (dados financeiros), através: do nome, parte do nome ou CNPJ/CPF.
23.30.
Emitir certidão negativa, positiva ou positiva com efeito negativa.
23.31.
Emitir extrato da movimentação financeira do contribuinte (tributos pagos em aberto ou cancelados).
23.32.
Gerar arquivos para a impressão dos carnês de arrecadação no padrão FEBRABAN.
23.33.
Controlar emissão e pagamento do ITBI, bloqueando a transferência de imóveis quando este possui débitos em
aberto ou está em dívida ativa.
23.34.
Manter tabela de dias não úteis para fins de cálculo de juro/multa.
23.35.
Permitir trabalhar com várias moedas no sistema (UFIR, Reais, UFM) com possibilidade de indexadores para
intervalos de datas.
23.36.
Possuir rotinas de movimentações e alterações de dívidas (anistias, prescrições, cancelamentos, estornos,
etc.)
23.37.
Possuir relatórios gerenciais, estatísticos e financeiros: - resumos de dívidas vencidas e a vencer; - situação do
cadastro; - resumo da arrecadação por dia/mês, por tipo de dívida e por órgão arrecadador; - de cancelamentos;
- de classificação da receita de acordo com plano de contas da Prefeitura; - de pagamentos; - de estorno de
pagamentos.
23.38.
Emitir notificação de cobrança administrativa para o contribuinte devedor, com parametrização do conteúdo da
notificação.
23.39.
Emitir certidão executiva e petição com textos parametrizados para cobrança judicial.
23.40.
Possibilitar emissão da Certidão de Dívida Ativa junto com a Petição através de uma única rotina para
composição do processo de execução fiscal.
23.41.
Permitir baixas dos débitos automaticamente através de arquivos de arrecadação fornecidos pelos Bancos.
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23.42.
Ter consulta geral unificada da situação do contribuinte (dívida ativa, débitos correntes de todas as receitas) com
valores atualizados e opção para impressão de segundas vias, re-parcelamentos e pagamentos.
23.43.
Possuir cadastro de fórmulas de juros de financiamentos para refinanciamento de débitos correntes e dívida
ativa, vencidos ou a vencer.
23.44.
Possuir rotina configurável de Parcelamento de Dívida Ativa, podendo parcelar várias receitas, parcelar outros
parcelamentos em aberto, dividas executadas, conceder descontos legais através de fórmulas configuráveis, determinar
valor mínimo por parcela, bem como permitir a cobrança de taxas de parcelamento;
23.45.
Possuir controle da apuração dos lançamentos dos contribuintes onde seja possível, por exemplo, comparar
quanto foi declarado e quanto realmente foi faturado pelo contribuinte, gerando um lançamento com a diferença
apurada com os devidos acréscimos. Sendo ainda possível a geração da notificação fiscal por atividade, ano, ano e atividade
e parcela, facilitando uma possível contestação por parte do contribuinte;
23.46.
Gerar auto de infrações e notificações aos contribuintes.
23.47.
Controlar geração de cálculo e emissão de notas avulsas, impressas pela secretaria da fazenda;
23.48.
Possuir controle de denúncias fiscais.
23.49.
Permitir configuração de modelos de carnês pelo próprio usuário.
23.50.
Possuir processos para fiscalização dos cadastros mobiliários e imobiliários, com lançamento, notificação fiscal
e/ou auto de infração.
23.51.
Controlar compensação e restituição de pagamentos efetuados indevidamente.
23.52.
Permitir que sejam parametrizados todos os tributos quanto à sua fórmula de cálculo, multa, correção e índices,
moedas, etc.
23.53.
Permitir cálculo de juros e multas de débitos correntes baseado em fórmulas, podendo variar de ano para ano e
também de receita para receita.
23.54.
Permitir controle de isenção/imunidade definido nas fórmulas de cálculo, permitindo resumos por tipo de
isenção/imunidade de cada receita;
23.55.
Possuir rotina de inscrição em dívida com emissão do livro de dívida ativa, gerando informações sobre o ato da
inscrição (livro, folha, data e número da inscrição), permitindo cálculos de atualizações e acréscimos legais e controle da
execução fiscal.
23.56.
Possuir rotinas de configuração através de fórmulas para cancelar, suspender, prescrever ou anistiar a dívida ativa
automaticamente, com seus respectivos registros.
23.57.
Emissão de documentos inerentes à fiscalização:- Termo de Início da Fiscalização; - Termo de Encerramento da
Fiscalização; - Termo de Ocorrência; - Termo de Apreensão de Documentos; - Termo de Prorrogação da Fiscalização; Intimação; Recibo de Entrega de Documentos; - Auto de Infração; - Produção Fiscal; e - Planilha de Cálculo da Apuração
Fiscal.
23.58.
Possibilitar que seja feito cálculo simulado baseado no histórico de alterações, exercícios anteriores, dados
cadastrais do exercício atual, considerando os parâmetros de cálculo do exercício solicitado.
23.59.
Permitir desmembramentos e remembramentos de imóveis.
23.60.
Possuir rotina para importar imagem da planta cartográfica do imóvel, individual e geral.
23.61.
Controlar entrega e devolução de carnês e/ou notificações.
23.62.
Permitir gerar o ITBI de mais de um imóvel do mesmo proprietário para o mesmo comprador.
23.63.
Possibilitar consulta de ações fiscais por fiscal.
23.64.
Possuir cadastro para suspender lançamento total ou de algumas receitas do mesmo.
23.65.
Possuir cadastro para suspender notificações e autos de infração, bem como controlar suas movimentações
durante o processo.
23.66.
Poder emitir parcela unificada para pagamento, relacionando todos os débitos correntes, dívidas ativas e
parcelas de dividas que o contribuinte estiver devendo.
23.67.
Possibilitar emissão de parcelas, pagamento, transferência para dívida e reparcelamento através das janelas de
consultas.
23.68.
Controlar a emissão de documentos impressos, registrando:
23.69.
a)
Forma de entrega;
23.70.
b)
Data entrega;
23.71.
c)
Cancelamento;
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23.72.
Dispor de rotinas que permitem o controle de acesso aos usuários aos módulos e funções com a área de
atuação de cada usuário dentro do sistema;
23.73.
Possibilitar cadastramento único de contribuintes, o qual poderá ser utilizado em todo o sistema facilitando as
consultas e emissão de Certidão Negativa de Débito;
23.74. Permitir várias receitas referentes a Imóveis, Econômicos, Contribuição de Melhorias ou Serviços Diversos;
23.75. Possuir opção para verificar os históricos das alterações cadastrais (cadastro de contribuintes, cadastro
imobiliário e cadastro mobiliário) efetuadas por determinados usuários, por data ou por processo de alteração. Tendo
também a opção de emitir relatório do histórico;
23.76.
Poder emitir uma prévia do ITBI para apreciação do contribuinte, sem necessariamente que o ITBI seja
confirmado;
23.77.
Poder controlar ITBIs de imóveis arrematados em leilão;
23.78.
Possuir controle das ME e EPPs optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei Complementar 123/2006;
23.79.
Possibilitar prorrogação ou antecipação de vencimento parcial somente de alguns lançamentos ou geral, por
algum processo que venha a ocorrer com o lançamento;
23.80.
Emitir Gráficos para análise de lançamentos de Impostos e Taxas, Características dos Imóveis e Econômicos e
Localização dos mesmos;
23.81.
Possuir rotina que possibilite conceder descontos (Remissão) ao contribuinte para Débitos, Dívidas;
23.82.
Possibilitar reparcelamento de débitos podendo optar pela cobrança ou não de Juro de Financiamento;
23.83.
Conter rotina configurável para refinanciamento (parcelamento) onde possam ser refinanciados todos os
débitos, dívidas ativas e dividas parcelada, vencida ou a vencer.
23.84.
Gerar relatórios com a receita classificada de acordo com o plano de contas da receita, de forma que se integre ao
sistema de contabilidade pública;
23.85.
Possuir relatório que demonstre, em uma visão ampla, da arrecadação do município por período e por
competência.
23.86.
Controlar execução de dívidas;
23.87.
Emitir livros de dívida ativa e notificação para os contribuintes inscritos;
23.88.
Possibilitar a emissão de relatório para a verificação da movimentação das dívidas ativas dentro de um período
informado, controlando assim os saldos;
23.89.
Permitir agregar junto ao parcelamento de dívidas, a cobrança de outros valores pertinentes à dívida, como
honorários, juros de financiamento, correção pré-fixada, taxa de expediente, etc.
23.90.
Possibilitar cadastramento de fiscais, documentos fiscais, relacionamento entre documentos e atividades,
infrações e notificações, os quais poderão ser utilizados na programação de ações fiscais e apurações fiscais;
23.91.
Possuir relatório que liste as inconsistências do cadastro imobiliário
23.92.
Possuir relatório que liste as inconsistências do cadastro mobiliário
23.93.
Possuir controle da liberação do alvará provisório conforme Lei Complementar 123/06.
23.94.
Possuir cadastro configurável para as vistorias de imóveis e econômicos (empresas)
23.95.
Manter um cadastro de dias não úteis (feriados) para fins de cálculo de juro/multa.
23.96.
Possibilitar após a baixa, a emissão de relatório com o demonstrativo do movimento para conferência;
23.97.
Possuir cadastros de mobiliário (econômico) e de atividades configuráveis conforme boletim cadastral da
Prefeitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), datas, horas e textos a qualquer momento.
23.98.
Possibilitar parametrização da geração de lançamentos, com a diferença dos pagamentos a menor para
Débitos, Dívida Ativa, Divida Parcelada e Refis. Com ainda opção de utilizar configurações diferentes para cada receita.
23.99.
Possibilitar importação de arquivos de Períodos e Eventos do Simples Nacional.
23.100.
Possibilitar contabilização dos valores das deduções (descontos, anistias, cancelamentos, etc.) juntamente
com os valores das receitas arrecadadas.
23.101.
Possibilitar controle da data de validade das notas fiscais liberadas.
23.102.
Efetuar consistência no cadastro de pessoas em relação às informações das pessoas jurídicas enquadradas
como MEI (Microempreendedor Individual) conforme critérios estabelecidos pelo Simples Nacional.
23.103.
Possibilitar emissão de relatório demonstrando os valores concedidos ou perdidos de descontos no momento do
pagamento das parcelas.
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23.104.
Possibilitar que o abatimento realizado na composição dos parcelamentos possa ser parametrizado para
baixas os débitos/dívidas de forma proporcional ou quitando primeiramente os débitos/dívidas mais antigos.
23.105.
Possibilitar emissão de relatório com a posição da dívida ativa em determinada data, permitindo verificar a
situação do cadastro da dívida ativa de forma retroativa ou futura.
23.106.
Possibilitar geração de um único cadastro de ITBI para transferência de diversos imóveis com vendedores e
compradores diferentes.
23.107.
Possibilitar que sejam informadas as dívidas que estão sendo enviadas para protesto, podendo ser filtradas e
consultas em relatórios específicos.
23.108.
Possibilitar emissão de gráfico para análise da receita lançada x arrecadada x em dívida ativa x isenta, e gráfico
para análise da dívida ativa anual e acumulada.
23.109.
Possibilidade de conceder créditos tributários gerados pela emissão de notas eletrônicas e concedidos aos
contribuintes pelo sistema no momento do lançamento dos impostos.
23.110.
Possibilitar cadastro automático de imóveis rurais quando ao cadastrar um ITBI Rural de um imóvel que não
possua ainda cadastro.
23.111.
Possibilitar a geração de ITBI para imóveis rurais com opção de cadastro ou não do imóvel envolvido na
transação.
23.112.
Conter uma agenda que possibilite ao usuário do sistema cadastrar seus compromissos diários.
23.113.
Conter uma agenda fiscal onde o fiscal possa cadastrar seus compromissos e visualizar compromissos
relacionados a ações e plantões fiscais, permitindo através desta agenda efetuar a entrada em um plantão fiscal, consulta a
ações fiscais e impressão de relatório de sua produtividade.
23.114.
Possibilitar ao efetuar o cadastro de uma ação fiscal enviar um e-mail ao contribuinte relacionado à ação
comunicando e/ou notificando este contribuinte.
23.115.
Possuir no cadastro de ação fiscal um Workflow, possibilitando ao fiscal visualizar de forma gráfica o fluxo de
trabalho relacionado à ação fiscal, este fluxo deve demonstrar ao fiscal qual a funcionalidade que pode ser acessada
após o cadastro da ação fiscal.
23.116.
Conter no cadastro de Imóveis uma forma de acessar as principais funcionalidades relacionadas ao imóvel, onde
ao acessa-las o sistema já demonstre as informações do imóvel ou contribuinte associado ao imóvel.
23.117.
Possibilitar apuração fiscal de relacionadas a contas de serviço.
23.118.
Possibilitar geração de lançamentos provenientes de apurações fiscais por infração cometida
23.119.
Possibilitar encerramento mensal, com controle mensal do saldo da dívida ativa com controle sob alterações e
movimentações após o encerramento.
23.120.
Possibilitar o envio das informações ao Tribunal de Contas de Santa Catarina no formato estabelecido por
aquele órgão.
23.121.
Sistema deve possibilitar a geração/declaração o gerenciando e cruzamento de informações da DESIF Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras, disponibilizada pelo município para que as instituições financeiras e
equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e demais pessoas jurídicas obrigadas a
utilizar o Plano de Contas das Instituições financeiras (COSIF), possam registrar a apuração do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN). Bem como permitir ao fiscal analisar e desenvolver uma fiscalização eficiente do ISSQN das
contas bancárias.
23.122.
Conter no cadastro de contribuintes uma opção de Cadastros Vinculados, onde seja possível identificar, por
exemplo, o vínculo existente no cadastro imobiliário e cadastro mobiliário;
23.123.
Integração automática de boletos gerados, tanto via sistema como via web service, para o registro no sistema
bancário, no padrão FEBRABAN, com intervalo de envio do arquivo de no máximo 15 minutos.
23.124.
Gerar relatórios para integração dos saldos de dívida ativa ou de créditos tributários com a contabilidade.
24.

SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DO ISS VIA INTERNET

24.1. O sistema de Escrituração Fiscal do ISS via Internet deverá possibilitar ao administrador municipal o conhecimento do
volume dos serviços tomados em seu território, para poder proceder à cobrança do ISSQN de sua competência.
24.2. Disponibilizar meios para que o contribuinte envie à prefeitura, via internet, informações fiscais de todos os serviços
prestados e tomados por ele, através de declarações de Documentos Fiscais Emitidos declarações de documentos fiscais
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recebidos.
24.3. Possibilitar emissão de guias de recolhimento.
24.4. Possibilitar atualização cadastral.
24.5. Disponibilizar meios para que a Administração Municipal verifique as informações enviadas pelos contribuintes por
meio das Declarações, tais como:
24.6. a) Serviços prestados por Empresas de fora do Município,
24.7. b) Serviços prestados por Empresas locais,
24.8. c) Serviços prestados fora da Cidade por Empresas locais,
24.9. d) Relação dos Serviços com maiores Arrecadações/Declarações,
24.10. e) Comparativo entre Serviços prestados e tomados para procedimentos fiscais.
24.11. Possuir demonstrativos em Gráficos das arrecadações por competências.
24.12. Possibilitar lançamento automático dos valores declarados no sistema de Tributação.
24.13. Possuir controle da arrecadação do Imposto sobre Serviço, permitindo que as empresas enviem a obrigação tributária
acessória (escrituração de serviços prestados e tomados) e a obrigação tributária principal (pagamento do ISS) pela
internet.
24.14. Disponibilizar meios para que o contribuinte realize as declarações de serviços prestados e/ou tomados, manual,
informando os documentos fiscais individualmente, ou através de arquivo de sistemas de escrita fiscal ou contábil utilizados
por empresas e escritórios de contabilidade (layout definido pela Prefeitura) com todos os documentos a serem
declarados.
24.15. Possibilitar emissão de recibo de Declaração de ISS e de ISS Retido.
24.16. Registrar dados de usuário, data e hora nos processos de transmissão de dados e acessos às funções do
sistema.
24.17. Possibilitar escrituração, com acesso seguro, de documentos fiscais e ou cupons fiscais emitidos e recebidos,
contendo necessariamente:
a)
Razão social do declarante/contribuinte;
b)
CNPJ/CPF;
c)
Endereço completo;
d)
Número do Cadastro Municipal Mobiliário;
e)
Número e data de emissão do documento fiscal;
f)
Valor dos serviços prestados e/ou tomados e atividade exercida, em conformidade com a lista de serviços.
24.18. Possibilitar a escrituração com suas particularidades tributárias para:
a)
Prestadores de serviços; tomadores de serviços sujeitos ou não à substituição tributária;
b)
Serviços eventuais, não enquadrados no cadastro mobiliário;
c)
Escolas, academias de ginástica, hotéis, motéis, estacionamentos, teatros, salas de espetáculo, entre outros, cujo
tomador de serviço é pessoa física;
d)
Escritórios contábeis, possibilitando escrituração de todos os seus clientes (prestador/ tomador de serviços);
e)
Condomínios;
f)
Construção civil, possibilitando o abatimento de despesas referente a materiais empregados na obra e serviços
terceirizados;
g)
Instituições financeiras, possibilitando a importação do plano de contas COSIF.
24.19. Permitir ao declarante que efetue seu cadastro e conceda permissão de acesso aos funcionários.
24.20. Permitir que a solicitação de cadastro de declarante seja confirmada pelo Fisco, habilitando-o para utilização da
ferramenta.
24.21. Possibilitar cadastramento de solicitação de AIDF, anexando o modelo do documento a ser impresso.
24.22. Permitir ao declarante que solicite a alteração cadastral com a emissão da respectiva liberação e de relatório com as
solicitações feitas pelos contribuintes.
24.23. Permitir declarações retificadoras possibilitando emissão da guia de pagamento e compensação do valor em outra
declaração.
24.24. Possibilitar declaração simplificada informando previamente apenas o mês de competência, a atividade e o valor, com
emissão da Guia de Recolhimento do ISS, para obrigação posterior da escrituração de todas as notas fiscais referentes a
esta competência.
24.25. Permitir emissão de notas fiscais avulsas para empresas cuja atividade não exija a emissão sistemática de
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documentos fiscais, mas, eventualmente, necessitem fornecer documento fiscal aos seus tomadores de serviços.
24.26. Permitir mais de uma declaração por competência.
24.27. Atender a LC 123/2006 referente ao Simples Nacional.
24.28. Permitir emissão de Guias com numeração para Pagamento conforme convênio bancário da Prefeitura.
24.29. Emitir Livro de ISS especificando as declarações normais e retificadoras.
24.30. Possuir relatório para conferência de serviços declarados.
24.31. Notificar eletronicamente o declarante de possíveis irregularidades encontradas em suas declarações.
24.32. Possibilitar envio de avisos/mensagens aos declarantes prestador/tomador de serviços, por empresa por grupos
de empresas ou todas as empresas, ficando visível quando o declarante acessar o sistema de declarações.
24.33. Permitir configuração da geração automática de autos de infração para declarações enviadas fora do prazo.
24.34. Permitir controle eletrônico das AIDF, com possibilidade de a Gráfica validar, via internet, a autorização emitida pelo
sistema.
24.35. Permitir definição de fórmulas de cálculo para cobrança do ISS.
24.36. Possibilitar enquadramento de atividades não relacionadas no cadastro da empresa.
24.37. Permitir efetuar Declaração Sem Movimento.
24.38. Permitir a emissão de relatórios de declarantes; de competências; de solicitação de alteração cadastral; de
transferência de contadores e de declarantes por contadores.
24.39. Possibilitar enquadramento de atividades não relacionadas no cadastro da empresa.
24.40. Emitir relatórios de arrecadação e a relação de declarações com inconsistências nas AIDF.
24.41. Possuir relatórios para consulta da situação do declarante visualizando as declarações e o imposto pago.
24.42. Possibilitar o cruzamento de declarações, confrontando os dados informados pelo prestador com os dados
informados pelo tomador do serviço.
24.43. Possuir relatório para conferencia de declarações por atividade agrupando os dados por competência.
24.44. Possibilitar visualização das declarações das empresas em regime de estimativa, comparando o valor
estimado com o valor declarado.
24.45. Permitir visualização da relação de documentos fiscais liberados pela AIDF e não declarados no sistema
24.46. Permitir visualização das atividades com maior valor declarado, informando o valor de cada atividade e a média
mensal.
24.47. Possuir relatório estatístico que aponte a média de consumo de notas fiscais por competência dentro de uma
atividade com AIDF.
24.48. Permitir realização de estudo das atividades/de serviços prestados no município, analisando se o tomador não
declarou, reteve e não declarou.
24.49. Possibilitar rateio do valor pago, relacionando as atividades do referido serviço com identificação o imposto pago e
seus acréscimos legais.
24.50. Possibilitar visualização dos maiores prestadores de serviços sediados fora do município e que prestam
serviços no município.
24.51. Possuir relatório de saldos a compensar, compensados e bloqueados, referentes a declarações efetuadas.
24.52. Possuir relatórios que apontam a quantidade de Documentos Fiscais emitidos por declarante e por
competência.
24.53. Possibilitar visualização do resumo das declarações efetuadas por competência, informando a quantidade,
valores declarados, pago e aberto.
24.54. Possibilitar inclusão de novas informações no Cadastro Mobiliário.
24.55. Permitir realização de estudo das atividades/serviços tomados de fora do município.
24.56. Possibilitar identificação de contribuintes inadimplentes, maiores declarantes e pagadores do município.
24.57. Possibilitar averiguação de serviços prestados por empresas desativadas ou baixadas.
24.58. Controlar notas fiscais utilizadas, sem a devida AIDF.
24.59. Possibilitar controle das datas dos documentos fiscais declarados.
24.60. Possibilitar análise do valor declarado mensalmente e o valor médio declarado por atividade.
24.61. Possibilitar confronto entre os valores dos serviços declarados com as despesas declaradas no mesmo
período.
24.62. Possibilitar análise das declarações dos contribuintes levando em consideração a média de sua atividade.
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24.63. Os valores retidos na fonte devem ser apropriados para os seus respectivos prestadores, de forma que o
relatório financeiro proporcione uma visão real dos maiores prestadores ou responsáveis tributários.
24.64. Possuir demonstrativos em Gráficos das arrecadações por competências.
24.65. Possuir controle de acesso de Prestadores de Serviços, Tomadores de Serviços, Intermediários de Serviços,
Contadores e Prefeitura Municipal nas respectivas funcionalidades considerando o perfil do usuário para o acesso a estas
funcionalidades;
24.66. Possibilitar a emissão da autorização para impressão após deferida a solicitação de AIDF.
24.67. Possibilitar que o contribuinte realize as solicitações de reabertura de declarações.
24.68. Possuir configuração para permitir a reabertura da declaração de forma automática quando as guias de
pagamentos não tenham sido pagas.
24.69. Permitir a reabertura da declaração para as guias de pagamento com situação diferente de "Pagas".
24.70. Permitir a transferência da responsabilidade dos serviços contábeis de uma empresa para o escritório de um
contador. A solicitação deverá ser deferida por um fiscal para que seja permitida a transferência.
24.71. Possibilitar ao contribuinte a importação dos planos de conta para realização de suas declarações através de contas
bancárias (Instituições Bancárias).
24.72. Possibilitar ao contribuinte a utilização do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(COSIF) quando enquadrados por contas de serviço.
24.73. Possibilitar ao contribuinte a importação do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(COSIF) por grupos de contas de forma separada.
24.74. Permitir a constatação de autenticidades dos recibos de AIDF para fins comparativos.
24.75. Possibilitar ao contribuinte a realização de todas as declarações de serviços prestados e tomados, de ISS retido
de terceiros ou retidos por terceiros.
24.76. Possibilitar que as declarações de serviços prestados e tomados, de ISS retido de terceiros ou retidos por
terceiros possam ser realizadas de forma manual, quando o contribuinte deverá informar os documentos fiscais
individualmente, ou de forma automática, quando o contribuinte utilizará um arquivo contendo todos os documentos a
serem declarados.
24.77. Permitir a retificação de declarações encerradas, resultando em uma nova guia de pagamento, ou gerando saldo
para compensação em futuras declarações.
24.78. Permitir a inserção de várias declarações para a mesma competência.
24.79. Possuir aderência à legislação referente ao Simples Nacional (Lei complementar 123/2006).
24.80. Possibilitar a emissão de guias de pagamento de acordo com os convênios bancários.
24.81. Possibilitar a emissão do Livro de ISS, contendo as declarações normais e retificadoras.
24.82. Possuir relatório de conferência de serviços declarados.
24.83. Possibilitar edição da lista de serviços conforme alterações na Lei 116/03, tais como alterar a alíquota de
atividade e o relacionamento com a CNAE.
24.84. Permitir cadastro de materiais diversos pelas construtoras para uso em suas declarações de serviços.
24.85. Permitir a configuração de rotinas disponibilizadas aos contribuintes pelos fiscais
24.86. Permitir a criação de scripts de validação das Solicitações de AIDF, bloqueando as solicitações para empresas com
alguma irregularidade.
24.87. Possibilitar o deferimento e indeferimento das solicitações de AIDF.
24.88. Possibilitar a anulação da liberação de AIDF deferida.
24.89. Possibilitar que declarações encerradas possam ser reabertas.
24.90. Permitir o lançamento de Notas Avulsas para empresas (cuja atividade não exija emissão sistemática dos
documentos fiscais), mas que necessitam fornecer documento fiscal aos seus tomadores de serviço.
24.91. Possuir aderência à legislação referente à Transparência (Lei 12.741/2012) para a emissão das notas fiscais,
contendo a carga tributária incidente sobre o valor da mesma.
24.92. Possuir relatório da situação dos contribuintes contendo informações das declarações de serviços prestados,
tomados e pagamento dos impostos.
24.93. Possibilitar o gerenciamento dos saldos.
24.94. Permitir o envio e recebimento de mensagens eletrônicas entre os usuários do sistema visando a interação dos
fiscais com os contribuintes.
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24.95. Possibilitar que os relatórios sejam gerados nos formatos HTML, PDF ou XLS.
24.96. Possibilitar a assinatura digital das declarações.
24.97. Possibilitar a declaração de documento de serviço prestado/tomado para estrangeiros.
24.98. Possuir relatório de valores declarados de serviços prestados e valores recebidos em cartão, para cruzamento de
informações.
24.99. Possibilitar a geração do auto de infração para os contribuintes cujo porte é 'MEI' - Micro Empreendedor
Individual de forma manual e automática.
24.100.
Permitir o encerramento mensal das declarações de serviços prestados e tomados.
24.101.
Possibilitar o gerenciamento de pendências de documentos fiscais.
24.102.
Promover o gerenciamento de informações para combater a sonegação visando apoiar a fiscalização do ISS.
24.103.
Efetuar cruzamento de notas fiscais emitidas e recebidas, ou outros documentos de registro de prestação de
serviços, fornecendo informações sobre as irregularidades encontradas;
24.104.
Permitir o controle dos aspectos referentes ao conceito de substituto tributário, através de declaração com
substituição tributária e relatórios.
24.105.
Possibilitar a identificação dos maiores contribuintes com declaração diferenciada.
24.106.
Permitir o gerenciamento e controle do período de fiscalização do contribuinte.
24.107.
Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício.
24.108.
Permitir o cadastramento de infrações.
24.109.
Possibilitar consultas através de nome, parte do nome, cadastro, endereço, CPF/CNPJ e atividade (principal e
secundárias) com, no mínimo, os seguintes comparadores: igual, diferente, entre, contém, não contém, contido, não contido,
maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, inicia, termina.
24.110.
Permitir controle diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme legislação
específica.
24.111.
Conter programas para gestão do cadastro econômico-fiscal, cálculo e lançamento do ISSQN e das chamadas
Taxas de Licença.
24.112.
Possuir rotina para a geração automática e parametrizada do lançamento do ISS e Taxas, prevendo a
possibilidade de executar a geração de arquivos para terceiros realizarem a emissão da guia de recolhimento.
24.113.
Possuir programa que possibilite ao usuário realizar as principais rotinas relacionadas ao ISS e Taxas em uma
única tela, evitando a necessidade de acessar diversas rotinas para executar suas tarefas.
25.

SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

25.1. O Sistema de Nota Fiscal Eletrônica via Internet deverá possibilitar geração da nota fiscal de serviços eletrônica, de
forma on line, com validade jurídica.
25.2. Permitir ao prestador de serviço personalizar a nota fiscal eletrônica com sua logomarca.
25.3. Controlar solicitações pendentes para emissão eletrônica de notas fiscais de serviços.
25.4. Permitir cancelamento de notas fiscais eletrônicas, informando o tomador do serviço por e-mail.
25.5. Possibilitar envio automático da nota fiscal eletrônica para o e-mail do tomador.
25.6. Permitir a substituição de uma nota fiscal eletrônica por várias, e de várias notas fiscais eletrônicas por uma,
cancelando automaticamente a nota substituída.
25.7. Permitir ao Fisco regulamentar as alíquotas dos serviços tributáveis.
25.8. Possibilitar geração de crédito na emissão da nota fiscal eletrônica para o tomador.
25.9. Possibilitar consulta do prestador e tomador do serviço ao crédito gerado na emissão da nota fiscal eletrônica.
25.10. Emitir guia de recolhimento do ISS das notas fiscais eletronicamente emitidas.
25.11. Permitir que o prestador do serviço escolha as notas fiscais eletrônicas que deseja incluir em cada guia de
recolhimento do ISS.
25.12. Permitir ao prestador do serviço informar o Recibo Provisório de Serviço (RPS) ou lote de RPS para converter em
nota fiscal de serviço eletrônica.
25.13. Possibilitar vínculo na nota fiscal de serviço eletrônica com o RPS enviado.
25.14. Possibilitar que o tomador de serviço denuncie a não conversão do RPS em nota fiscal de serviço eletrônica.
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25.15. Possibilitar consulta de notas fiscais eletrônicas por RPS via web service.
25.16. Possibilitar consulta da situação do lote de RPS via web servisse
25.17. Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas por contribuinte.
25.18. Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas por tipo de atividade.
25.19. Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas canceladas.
25.20. Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas substituídas.
25.21. Emitir relatório que demonstre os maiores emitentes de notas fiscais eletrônica de serviço.
25.22. Emitir relatório que demonstre mês a mês a quantidade de notas fiscais eletronicamente emitidas no exercício.
25.23. Emitir relatório que demonstre mês a mês o valor dos serviços prestados nas notas fiscais eletronicamente
emitidas no exercício.
25.24. Emitir relatório que demonstre o valor do ISS arrecadado nas notas fiscais eletrônicas emitidas.
25.25. Possuir emissão de gráficos estatísticos.
25.26. Possibilitar comunicação com o sistema próprio do prestador do serviço para registro de notas fiscais
eletrônicas e consultas diversas.
26.

SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE VIA INTERNET

26.1. Possibilitar aos contribuintes o acompanhamento da respectiva situação do cadastro fiscal permitindo consulta de
débitos, emissão de extratos, carnês e certidões com valores atualizados.
26.2. Permitir aos contribuintes emitir e confirmar a veracidade das CND através do código de controle gerado
automaticamente. (Certidão Negativa de Débitos Municipais: Certidão Negativa, Positiva ou Positiva com efeito de
Negativa).
26.3. Permitir solicitação do carnê IPTU via web.
26.4. Possibilitar emissão de guias de recolhimento de qualquer Tributo Municipal do ano corrente vencido ou não, com
adicionais calculados, em guia padrão FEBRABAN pronta para o recolhimento.
26.5. Possibilitar emissão de guia unificada de qualquer tributo.
26.6. Possibilitar o acesso através dos seguintes navegadores Google Chrome 30 ou superior, Mozilla Firefox 25 ou
superior, Microsoft Internet Explorer 9 a 11, Safari 6 ou superior.
26.7. Possuir cadastro de contribuintes (pessoas físicas ou jurídicas) com, no mínimo, os seguintes campos,
Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, Telefone/Celular, e-mail, Endereço completo, Senha, anexos.
26.8. Possuir cadastro de logotipos de bancos para emissão das guias e carnês de pagamentos.
26.9. Possuir controle de acesso de usuários nas respectivas funcionalidades considerando o perfil de cada usuário
para o acesso a estas funcionalidades;
26.10. Possuir login interativo, que possibilite aos contribuintes acessar vários serviços on-line disponibilizados pela entidade
através do CPF, ou CNPJ, ou código do contribuinte, ou código do econômico, ou código do imóvel, ou inscrição imobiliária.
26.11. Possuir login interativo, que possibilite a alteração da senha de acesso, e a solicitação de reenvio da senha por email em caso de esquecimento.
26.12. Possibilitar aos contribuintes cadastrar seus dados no cadastro de contribuintes (pessoas físicas ou jurídicas) utilizando
assinatura digital e anexar arquivos digitais em PDF (cópias de documentos).
26.13. Possibilitar aos contribuintes acompanhar a situação do cadastro fiscal dos imóveis e econômicos do Município,
permitindo consulta de débitos, emissão de extratos, carnês e certidões com valores atualizados.
26.14. Possibilitar aos contribuintes consultar os créditos tributários disponíveis do exercício vigente e anteriores.
26.15. Possibilitar aos contribuintes solicitar serviços diversos disponibilizados pela entidade. Ex. taxa de coleta de lixo,
taxa de demolição, taxa de resíduos sólidos.
26.16. Possibilitar aos contribuintes emitir e gerar as guias de pagamento de Alvará de Licença e Localização e/ou
funcionamento, Alvará de Licença do corpo de bombeiros, Alvará de Licença da vigilância Sanitária, Alvará de Meio
Ambiente.
26.17. Possibilitar aos contribuintes gerar o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI para imóveis urbanos
ou rurais, informando dados da transação.
26.18. Possibilitar aos contribuintes consultar as solicitações de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI para
imóveis urbanos ou rurais realizadas anteriormente com possibilidade de filtrar por código e ano da solicitação, código
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do imóvel, situação da solicitação, CPF/CNPJ do comprador vendedor ou responsável, e data de solicitação.
26.19. Possibilitar aos contribuintes gerar a certidão e guia de pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI para imóveis urbanos ou rurais, em sendo rural, sem necessidade de este estar cadastrado no sistema tributário
do município.
26.20. Possibilitar aos contribuintes gerar o carnê de Imposto Territorial Urbano - IPTU para imóveis urbanos com
possibilidade de pagamento em parcelas ou parcela única com aplicação de desconto conforme critérios da entidade.
26.21. Permitir aos contribuintes emitir e confirmar a veracidade das CND através do código de controle gerado
automaticamente. (Certidão Negativa de Débitos Municipais: Certidão Negativa, Positiva ou Positiva com efeito de
Negativa).
26.22. Possibilitar aos contribuintes emitir a 2ª via da Certidão de Isenção, informando o CPF, CNPJ ou código de
contribuinte.
26.23. Possibilitar aos contribuintes emitir a guia de pagamento de débitos de ISS.
26.24. Possibilitar aos contribuintes emitir a guia de pagamento de débitos diversos.
26.25. Possibilitar aos contribuintes solicitar a coleta seletiva para seu imóvel, com possibilidade de benefício de
redução da taxa de coleta do lixo.
26.26. Possibilitar aos contribuintes do tipo Contador, Imobiliária e Cartório consultarem informações de seus clientes.
26.27. Permitir a configuração de vínculo e acesso ao cadastro de imóveis e econômicos para os Contadores,
Imobiliárias e Cartórios respectivos.
26.28. Permitir a emissão de guias de pagamento de tributos municipais, permitindo emissão parcelada ou parcela única,
com descontos e acréscimos, com valores atualizados.
26.29. Permitir a unificação de parcelas e receitas em uma única guia de pagamento.
26.30. Permitir a configuração do acesso aos serviços disponibilizados ao contribuinte: (CPF/CNPJ, Código dos
referentes, exigência ou não de senha).
26.31. Possuir área para que a entidade vincule hiperlinks aos principais serviços a serem disponibilizados aos
contribuintes para acesso nos sites que a entidade julgar necessário.
26.32. Permitir a configuração das solicitações de serviços a serem disponibilizadas aos contribuintes, possibilitando informar
quais deverá ser tramitado com registro de protocolo.
26.33. Permitir a configuração da forma de cadastro de contribuintes em automática ou condicionada ao deferimento de
servidor da entidade, possibilitando informar exigência de assinatura digital ou ainda anexo de arquivos digitais (cópias de
documentos).
26.34. Permitir configuração dos layouts das certidões municipais e alvarás conforme modelo específico da entidade.
26.35. Permitir configuração das certidões de contribuinte e imóvel possibilitando informar a exibição de imóveis
englobados.
26.36. Permitir configuração das guias de pagamento possibilitando informar quais dados do endereço do sacado deverá
ser exibido.
26.37. Permitir configuração dos alvarás de bombeiro, da vigilância sanitária e de licença e localização, possibilitando
condicionar a emissão à verificação do lançamento do exercício com situação de aberto, pago, isento, imune ou ainda sem
esta verificação para Microempreendedor individual em respeito à Lei Complementar 147.
26.38. Permitir configuração dos alvarás de bombeiro, da vigilância sanitária e de licença e localização, possibilitando definir a
validade do documento em data fixa ou intervalo de tempo.
26.39. Permitir configuração da solicitação de coleta seletiva, possibilitando cadastrar critérios dos imóveis exigidos para esta
solicitação.
26.40. Permitir configuração da solicitação de emissão de carnês via internet, possibilitando cadastrar critérios dos
imóveis exigidos para esta solicitação.
26.41. Permitir configuração da solicitação de abatimentos dos créditos tributários, possibilitando cadastrar critérios dos
imóveis exigidos para esta solicitação.
26.42. Permitir a configuração de fórmulas para cálculo de multas, juros, correção monetária, descontos para
pagamentos antecipados e ainda para controle de emissão de documentos.
26.43. Permitir a configuração de mensagens fixas aos contribuintes para fins de obtenção de senha de acessos.
26.44. Permitir a configuração de quais informações devem ser apresentadas nas consultas de informações
cadastrais de imóveis e econômicos.
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26.45. Possibilitar o cadastro de cabeçalhos para apresentação dos documentos emitidos pela internet.
26.46. Possibilitar a configuração da verificação da situação dos lançamentos de Alvará como requisito para emissão do
documento pela internet.
26.47. Possibilitar a configuração da verificação de pendências de sócios ou responsáveis para emissões de
Certidões Negativas de Débitos.
26.48. Possibilitar aos contribuintes consultar seus processos abertos junto ao departamento de Protocolo da
entidade.
26.49. Possibilitar aos contribuintes consultar os documentos necessários para abertura de processos, conforme as
solicitações.
27.

SISTEMA PROCURADORIA

27.1. Permitir a integração completa no padrão estabelecido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
27.2. Permitir controle detalhado de todos os processos judiciais em que a Prefeitura Municipal é parte, com registro de
dados: das partes do processo; das certidões de dívida ativa utilizadas; das citações realizadas; das despesas incorridas
no curso do processo; das garantias apresentadas; das penhoras realizadas; dos leilões realizados e dos recursos
apresentados.
27.3. Permitir a consulta das dívidas ativas inscritas no município organizadas por anos, possibilitando filtrar por dívidas
sem certidão, com certidão emitida, com petições emitidas ou que as dívidas já tenham sido executadas, objetivando a
centralização das informações.
27.4. Permitir efetuar os cadastros e manutenção de processos jurídicos.
27.5. Permitir inserir os trâmites de um processo anexando os documentos do fórum a cada tramite do processo.
27.6. Permitir inserir os envolvidos no processo.
27.7. Permitir inserir os recursos e as movimentações relacionadas a esses recursos.
27.8. Permitir efetuar a verificação dos documentos necessários para instauração de um processo.
27.9. Permitir vinculação de documentos ao processo, permitindo também a importação de documentos gerados a partir
do sistema tributário.
27.10.
Permitir a inserção das custas processuais do processo jurídico.
27.11.
Conter uma agenda vinculada ao processo que permita o cadastro de Compromissos, alertando o responsável
pelo processo ou as pessoas envolvidas que possuem permissão do compromisso agendado.
27.12.
Permitir a emissão da Petição inicial e intermediária a partir da janela de cadastro de processo.
27.13.
Permitir o envio de e-mail a algum envolvido ao processo através da janela de Cadastro de processos.
27.14.
Permitir a consulta ao cadastro de dívidas ativas do sistema tributário quando o processo tratar-se de execução
fiscal.
27.15.
Permitir configurar a forma que será cobrada os honorários de sucumbência.
27.16.
Permitir a transferência de processos para um novo local de tramitação, gerando automaticamente um novo
tramite ao processo.
27.17.
Permitir o cadastro de ações, recursos, procuradores (advogados), locais de tramitações, tipos e
movimentações e custas processuais.
27.18.
Permitir a edição e alteração de documentos como petição, citação conforme a necessidade do usuário.
27.19.
Permitir a configuração de menus para que seja possível cadastrar links de acesso a páginas da internet.
27.20.
Permitir gerar gráficos que informem valores de causas por tipo de ação.
27.21.
Conter a possibilidade de emissão de 2º via de documentos emitidos.
27.22.
Conter um cadastro único de pessoas.
27.23.
Conter uma consulta rápida aos processos instaurados.
27.24.
Possibilitar gerar Petições de Dívida Ativa de acordo com filtros cadastrais e de débitos. A petição pode ser
gerada para mais de uma CDA do mesmo contribuinte.
27.25.
Conter recursos para administrar todos os tributos inscritos em dívida ativa também em função de sua origem
(IPTU, ISSQN, Taxas, Contribuição de Melhoria e outros), no que se refere à inscrição e cobrança, administrativa, judicial e
cartório.
27.26.
Permitir realizar o apensamento de processos no sistema, possibilitando vincular todos os processos
relacionados entre si e assegurando que o usuário tenha acesso rápido aos dados dos demais processos que possam
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impactar no processo selecionado.
28.

SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

28.1. O sistema deverá possibilitar acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento,
registrando as etapas de:
a)
Publicação do processo;
b)
Emissão do mapa comparativo de preços;
c)
Emissão das Atas referente Documentação e Julgamento das propostas;
d)
Interposição de recurso;
e)
Anulação e revogação;
f)
Impugnação; Parecer da comissão julgadora;
g)
Parecer jurídico;
h)
Homologação e adjudicação;
i)
Autorizações de fornecimento;
j)
Contratos e aditivos;
k)
Liquidação das autorizações de fornecimento;
l)
Gerar empenhos para a contabilidade e liquidação dos empenhos
28.2. Integrar-se plenamente à plataforma de pregão eletrônico, BLL e/ou Portal de Compras Públicas, utilizada
pelo Município de acordo com a Licença de uso do software.
28.3. Possibilitar separação dos itens do processo e suas respectivas quantidades por centro de custo e por despesa.
28.4. Permitir montar os itens do processo administrativo, processo licitatório e coleta de preços por lotes.
28.5. Permitir cadastro de fornecedores, informando: Ramos de atividade - Documentos e certidões negativas Materiais fornecidos.
28.6. Emitir Certificado de Registro Cadastral com numeração sequencial.
28.7. Permitir uso do código de materiais por grupo e classe com definição da máscara ou de forma sequencial, ou
sequencial com grupo e classe.
28.8. Permitir agrupamento de várias solicitações de compras dos diversos setores para um novo processo licitatório de
compra direta ou processo administrativo automaticamente.
28.9. Controlar solicitações de compra, não permitindo que usuários de outros centros de custo acessem ou cadastrem
solicitações não pertencentes ao seu centro de custo e que a quantidade de cada item possa ser dividida por uma ou mais
despesas.
28.10. Controlar despesas realizadas e a realizar de uma mesma natureza, para que não ultrapasse os limites legais
estabelecidos para cada modalidade de licitação.
28.11. Permitir controlar gastos por unidade orçamentária através de limites mensais preestabelecidos pela
Administração.
28.12. Controlar data de validade das certidões negativas e outros documentos dos fornecedores, com emissão de relatório
por fornecedor contendo a relação das negativas vencidas/por vencer.
28.13. Permitir desbloqueio do saldo remanescente da despesa na geração do último empenho do processo.
28.14. Permitir gravação, em meio magnético, dos itens do processo licitatório para fornecedores digitar o preço de cada item
com leitura dos preços informados e preenchimento automático no cadastro de itens do processo, exibindo os itens
em lista ou separados por lotes.
28.15. Possibilitar consultas de preços, por materiais ou por fornecedores, praticados em licitações ou despesas
anteriores.
28.16. Permitir consulta dos fornecedores de determinado material ou ramo de atividade.
28.17. Permitir identificar em quais processos licitatórios determinado fornecedor participou, visualizando sua situação
em cada item do processo.
28.18. Possibilitar emissão da autorização de compra ou fornecimento por centro de custo, por dotação ou global.
28.19. Emitir todos os relatórios exigidos por Lei, como por exemplo: Termo de abertura e autorização do processo licitatório;
Parecer jurídico e contábil; Publicação do edital; Atas do pregão; Emissão de contratos; Notas de autorização de
fornecimento;
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28.20. Emitir Edital de Licitação.
28.21. Controlar quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a emissão de relatório de forma
resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores e o saldo pendente.
28.22. Possibilitar gravação, em meio magnético dos itens da coleta de preço para cotação pelos fornecedores com leitura
dos preços informados e preenchimento automático dos preços dos itens.
28.23. Permitir cadastro de compras diretas, informando: Data da Compra; Fornecedor; Centro de Custo; Objeto da
Compra; Local de Entrega e Forma de Pagamento.
28.24. Gerar Processos Administrativos ou compra direta pelo preço médio ou menor preço cotado do Registro de
Preços.
28.25. Gerar entrada do material no almoxarifado a partir da liquidação visualizando a movimentação no estoque.
28.26. Permitir criação e edição de modelos de editais, contratos, autorização de compras, atas e outros relatórios
desejados a partir dos modelos existentes no sistema.
28.27. Permitir geração de arquivos para Tribunal de Contas relativos às licitações.
28.28. Permitir que os centros de custos requisitantes de cada item do processo licitatório sejam levados para o
contrato de aditivo.
28.29. Manter histórico das alterações do contrato, informando o de tipo alteração (acréscimo, diminuição, equilíbrio
econômico financeiro, prorrogação, rescisão) e se foi unilateral ou bilateral.
28.30. Registrar rescisão do contrato ou aditivo, informando: motivo, data do termo e da publicação, valor da multa e
indenização, fundamento legal e imprensa oficial.
28.31. Permitir registro da suspensão ou rescisão de contrato, controlando a data limite da situação de inabilitado.
28.32. Possibilitar cópia dos itens de outro processo licitatório, já cadastrado.
28.33. Possibilitar cópia dos itens de outra compra direta.
28.34. Permitir agrupamento de itens do processo licitatório por centro de custos.
28.35. Permitir alteração da data de emissão das autorizações de fornecimento.
28.36. Possuir cronograma de pagamentos dos contratos, possibilitando controlar a situação (pago, vencido ou a
vencer).
28.37. Possuir cronograma de entrega dos itens dos contratos, controlando a situação (entregue, vencido a vencer).
28.38. Controlar solicitações de compra pendentes, liberadas e reprovadas.
28.39. Emitir relação das licitações informando: Data e hora de abertura, Número, Modalidade, Membros da comissão e
Objeto a ser licitado.
28.40. Permitir cadastro de comissões Permanente; Especial; Servidores; Pregoeiros; Leiloeiros, informando o ato que a
designou, datas de designação e expiração, com membros e funções designadas.
28.41. Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de classificação
determinados pela legislação (Lei 10.520/2002).
28.42. Permitir realização de lances para a modalidade pregão presencial com opção de desistência e rotina de
reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances.
28.43. Possibilitar emissão da ata do pregão presencial e histórico dos lances.
28.44. Possibilitar utilização de critérios de julgamento das propostas em relação à microempresa e empresa de
pequeno porte, de acordo com lei complementar 123/2006 e alterações posteriores.
28.45. Permitir parametrização para numerar a licitação de forma sequencial ou por modalidade, possibilitando alterar a
numeração sugerida pelo sistema.
28.46. Relatórios para divulgação na internet, conforme lei 9.755/98 e Demonstrativo das compras efetuadas
conforme art. 16 da Lei 8.666/93.
28.47. Possibilitar ao usuário informar se as propostas dos participantes do processo administrativo deverão ou não ser
desclassificadas se estiverem acima/abaixo do valor limite estabelecido para os itens ou lotes.
28.48. Permitir ao usuário retornar à situação do trâmite anterior de atendimento das solicitações de compras, quando for
necessário.
28.49. Permitir ao usuário registrar os textos das contratações, como o próprio contrato, possibilitando nomeá-lo, indicar
sua referência, selecionar um modelo de layout previamente definido e, disponibilizar as ferramentas de edição de texto
necessárias para criação do mesmo diretamente no sistema.
28.50. Permitir cadastrar os cargos dos responsáveis envolvidos com os processos de compras da entidade.
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28.51. Possibilitar a criação de um processo de licitação atendendo a demanda de várias entidades interessadas em
participar do processo, e visualizar essas entidades posteriormente que estão vinculadas no processo. São os processos
multientidade, onde o sistema administra a quantidade dos itens individualmente, bem como controla o envio dos dados para
empenhamento na contabilidade de cada entidade.
28.52. Para o cadastro de fornecedores buscar diretamente a partir do CNPJ todos os dados de cadastro disponíveis em
acesso público da Receita Federal do Brasil.
28.53. Permitir cadastrar pareceres referentes ao processo administrativo de licitação, possibilitando informar o tipo do
parecer se é contábil, jurídico, da autoridade competente ou parecer técnico. Além disso deve permitir informar um texto e/ou
anexar arquivo correspondente ao parecer emitido pelo responsável.
28.54. Permitir ao usuário cadastrar órgãos públicos externos para serem informados nas contratações por adesão à ata de
registro de preços realizada por outras entidades, informando a descrição do órgão, CNPJ, unidade e esfera de governo.
28.55. Permitir cadastrar os consórcios formados por empresas para participarem de processos licitatórios, informando
se o consórcio está constituído ou em formação, sua descrição, o CNPJ caso já esteja constituída e informar as empresas que
fazem parte do consórcio, indicando o seu CNPJ e o percentual de participação e qual delas é a principal.
28.56. Permitir tramitar os processos administrativos entre as diversas etapas existentes na fase interna e externa do
processo, possibilitando encaminhá-lo, por exemplo: para pareceres, autorizações, aguardo de publicação, aguardo de
julgamento, atos de homologação e adjudicação. Possibilita, também, que o usuário pule etapas desnecessárias e deixe
o processo na situação atual sem ter que passar por todos os trâmites.
28.57. Permitir realizar licitações com julgamento pelo maior desconto sobre uma tabela de preços.
28.58. Possibilitar que o pregoeiro possa desfazer o último lance e corrigir os lances já registrados, e posteriormente encerrálos e confirmá-los e, se necessário, desfazer o encerramento e reabrir o item/lote.
28.59. Permitir ao usuário efetuar o cancelamento de uma ata de registro de preços, informando o responsável e a justificativa
para tal, possibilitando que o saldo pendente dos itens cancelados possa ser informado em uma nova ata de registro de
preços para um dos fornecedores classificados na sequência.
28.60. Permitir ao usuário cadastrar as fontes de divulgação dos atos administrativos registrados pela entidade pública,
possibilitando informar a descrição e o meio de comunicação correspondente.
28.61. Permitir cadastrar todas as contratações da entidade, precedidas ou não de procedimento licitatório, controlando
quando há exigência de termo contratual e quando não for exigido um termo formal do contrato, informando essas
numerações, caso possuam, bem como o objeto da contratação, fornecedor, data de assinatura, período de vigência e
valor original da contratação
28.62. Possuir controle automático do Saldo dos Itens do Contrato, podendo ser pela quantidade do item ou pelo valor
total do item, considerando valor e quantidade original, aditamentos de acréscimo ou supressão, entre outras alterações
contratuais que refletem no saldo quantitativo ou financeiro.
28.63. Permitir realizar o envio das informações das contratações para escrituração contábil, compreendo inclusive a
assinatura de contratos, seus aditivos, apostilamentos, seu enceramento antecipado, ou o registro no prazo
contratado.
28.64. Permitir que sejam anexados nos registros de contrato, edital, apostilamento, e aditivos arquivos nos formatos PDF,
DOC, DOCX, TXT.
28.65. Permitir ao usuário cancelar uma contratação que foi registrada no sistema, porém não houve andamento por falta de
interesse do fornecedor vencedor, informando além da data do cancelamento, o seu motivo.
28.66. Possibilitar o cadastramento dos responsáveis técnicos, informando além do seu nome, o CPF, qual o tipo de
responsabilidade, e o número do registro em órgão de classe.
28.67. Permitir atender uma requisição somente após uma etapa de aprovação, evitando assim que seja dada
continuidade a uma compra que não passou pelo aval do responsável pertinente a sua área.
28.68. Gerar as informações pertinentes ao sistema do Tribunal de Contas do Estado, apresentando um relatório de críticas
no momento da geração do arquivo txt que será importado pelo sistema eletrônico do TCE. este relatório deve apontar cada
erro encontrado, detalhando o problema para que o usuário realize a correção.
28.69. Permitir o controle multientidades do saldo de itens do processo licitatório.
29.

SISTEMA DE ALMOXARIFADO - ESTOQUE
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29.1. O Almoxarifado deverá possibilitar controle de toda movimentação de entrada, saída, devolução, prazo de validade e
transferência de materiais no estoque.
29.2. Permitir a criação de diferentes almoxarifados dentro do sistema, cada qual com suas características.
29.3. Permitir cadastrar diferentes locais de estoque.
29.4. Permitir controle dos limites mínimos e de reposição de saldo físico em estoque.
29.5. Avisar quando o estoque atingir o limite mínimo.
29.6. Permitir gerenciamento de ajustes e os saldos físicos dos estoques, ocorridos do inventário.
29.7. Possibilitar controle de pendências de pedidos e fornecimento de materiais.
29.8. Possibilitar gerenciamento da necessidade de reposição de materiais.
29.9. Possibilitar controle de materiais conforme especificações definidas pelo município; (Consumo/Permanente/
Perecível/etc.).
29.10. Possibilitar emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando as movimentações por material e período
com saldo anterior ao período (analítico/sintético).
29.11. Possibilitar emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal e setor.
29.12. Possibilitar emissão de relatório de balancete do estoque mostrando os movimentos de entradas, saídas e saldo
atual por período.
29.13. Possibilitar emissão de resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por
estoque e o resultado final no ano.
29.14. Possibilitar emissão de relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando seleção por: almoxarifado; - período; - materiais vencidos; - materiais a vencer.
29.15. Permitir emissão de etiquetas de prateleira para identificação da localização dos materiais no estoque.
29.16. Possibilitar restrição de acesso dos usuários aos almoxarifados.
29.17. Registrar abertura e o fechamento de inventários, permitindo: bloqueio das movimentações durante a sua
realização.
29.18. Possuir relatório com média de gastos mensais por setor ou material considerando um determinado período.
29.19. Possuir relatório do consumo médio mensal por material.
29.20. Possibilitar leitura de arquivo da coletora no lançamento do inventário.
29.21. Consultar a localização física do material dentro do almoxarifado.
29.22. Permitir registro de processo licitatório, número do empenho, fornecedor, número da Ordem de
Compra/Serviço e documento fiscal.
29.23. Possuir controle das requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de requisições e mantendo o
controle sobre o saldo não atendido das requisições.
29.24. Permitir cálculo automático do preço médio dos materiais.
29.25. Permitir gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados.
29.26. Utilizar centros de custo (setores) na distribuição de matérias, para apropriação e controle do consumo.
29.27.
Permitir a integração dos diferentes almoxarifados com a contabilidade conforme suas unidades gestoras,
tanto de entradas como de saídas.
29.28.
Permitir incluir as informações do fornecedor e número da nota fiscal quando a entrada de material for oriunda
de uma compra.
29.29.
Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais, bem como a sua atualização a cada entrada de
produto no almoxarifado.
29.30.
Permitir registrar as contagens realizadas durante a execução do inventário.
29.31.
Impedir o registro de entrada, saída ou transferências de materiais em períodos já encerrados.
30. SISTEMA DE PATRIMÔNIO

30.1. O Patrimônio deverá possuir cadastro para os bens móveis e imóveis do órgão, podendo ser informado o processo
licitatório, o empenho e fornecedor da aquisição do bem, além do estado de conservação do bem;
30.2. Permitir vinculação da conta contábil e natureza do bem;
30.3. Permitir visualização de valor de aquisição, o valor total de depreciação, assim como cadastrar e visualizar as
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incorporações e desincorporações;
30.4. Permitir visualização do valor da última reavaliação do bem;
30.5. Permitir armazenamento e visualização da imagem atual do bem por meio dos arquivos: jpg, bmp e pdf;
30.6. Permitir visualização da situação do bem como: “ativo”, “baixado”, “comodato”, “locado”, “cedido”, entre outros;
30.7. Permitir informar características personalizadas para o cadastro de bens. Por ex.: “Cor”, “Altura”, “Peso”.
30.8. Permitir alteração da placa do bem informando a data de alteração, visualizando todas as placas utilizadas pelo bem.
30.9. Permitir controle de transferência de bens entre os diversos órgãos, responsáveis e contas da entidade assim como
cessões e locações, possibilitando a emissão do relatório de transferências de determinado tipo, incluindo também a emissão
como Termo de Transferência de Bens.
30.10.
Permitir cadastro das contas patrimoniais, classificá-las por bens móveis e Imóveis e identificar o tipo de bens
tangíveis e intangíveis.
30.11.
Permitir informar o valor (%) residual do bem e o % de depreciação anual dos bens por conta patrimonial ou
individual por bem.
30.12.
Permitir reavaliação de bens individual, ou por lote e identificar o tipo de reavaliação: Ajuste ou reavaliação e
possibilitando adequar o novo valor de depreciação anual do bem.
30.13.
Permitir efetuar baixas individuais ou múltiplas por contas, responsáveis, órgãos e bens, permitindo informar
histórico e informações complementares como: lei, portaria e processo licitatório.
30.14.
Controlar movimentação dos bens encaminhados à manutenção, armazenando os dados básicos desse
movimento; tais como:
a) Data de envio e previsão de retorno;
b) Tipo de manutenção (se a manutenção é preventiva ou corretiva);
30.15.
Possibilitar emissão de relatório contendo os bens que estão ou já sofreram manutenção, agrupados pelo
fornecedor ou pelo motivo da manutenção;
30.16.
Possibilitar geração de transferências para outra unidade administrativa após voltar da manutenção.
30.17.
Emitir relatório identificando o bem, valor atualizado, conta ao qual ele pertence, o responsável pelo bem,
número patrimonial e a data de aquisição.
30.18.
Emitir termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável ou por órgão/centro de custo.
30.19.
Emitir relatório de bens em inventário por centro de custo e/ou responsável, permitindo selecionar a situação (em
processo de localização, localizados e pertencentes ao setor, localizados, mas pertencentes a outro setor, não localizados
ou todas) e emitir também o termo de abertura e encerramento do Inventário.
30.20.
Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura óptica, além de permitir
que o usuário possa confeccionar sua própria Etiqueta.
30.21.
Permitir cadastro de seguradoras e apólices de seguros (com valor de franquia e valor segurado) para os bens.
30.22.
Permitir classificar o bem em desuso de modo que não seja possível realizar movimentações com este até
que seja estornado.
30.23.
Permitir registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação ou destinação de
bens durante a sua realização.
30.24.
Emitir relatório de baixas de bens com seleção por período de baixa, por conta, órgão ou por centro de custo.
30.25.
Emitir relatório para conferir os lançamentos de inventário, possibilitando a seleção por responsável, por órgão ou
por centro de custo.
30.26.
Permitir transferência de bens localizados em inventários quando pertencentes a outro setor.
30.27.
Manter registro/histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais realizadas no exercício,
possibilitando a emissão de relatório por período e também visualizar as movimentações por centro de custo.
30.28.
Permitir depreciação de bem tangível em relação ao percentual anual de depreciação deste, permitindo que o
processo seja executado informando as seleções: por conta, por bem, por centro de custo, por natureza do bem.
30.29.
Emitir relatório de reavaliações de bens com seleção por bem, por conta e período.
30.30.
Emitir relatório por período dos movimentos das contas dos bens (mostrando de forma analítica e sintética),
possibilitando visualizar o saldo anterior ao período, total de entradas, total de saídas e saldo atual da conta.
30.31.
Emitir relatório com projeção de valorização/depreciação do bem baseado em percentual informado com
seleção por conta, bem e/ou unidade administrativa.
30.32.
Possuir rotina para importação de várias imagens dos bens, armazenando-os no banco de dados.
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30.33.
Permitir vinculação de um ou mais arquivos de imagens, documentos de texto ou documentos digitalizados, ao
código do bem.
30.34.
Permitir salvamento dos relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados digitalmente.
30.35.
Emitir relatório com os movimentos contábeis (aquisições, baixas, depreciações, etc...) ocorridos no patrimônio no
período de seleção.
30.36.
Permitir transferência dos bens de um responsável, conta, e centro de custo para outro utilizando multiseleção;
30.37.
Permitir cadastro para bens imóveis, com endereço, registro do imóvel, e informações de arrendamento
quando este for arrendado.
30.38.
Permitir inserir no cadastro dos bens um valor mínimo residual para os bens, para controle das depreciações.
30.39.
Permitir encerramento mensal de competência, não permitindo movimentos com data retroativa ao mês/ano
encerrado, possibilitando o estorno deste encerramento.
30.40.
Permitir inserir uma data para o início das depreciações dos bens.
30.41.
Permitir considerar automaticamente uma data para início das depreciações dos bens, exemplo sempre no
primeiro dia do mês.
30.42.
Permitir inserir a localização física do bem, possibilitando emitir um relatório por localização física.
30.43.
Permitir cadastro de comissões para inventário e reavaliação de bens com informação do número da portaria,
data da portaria, finalidade e membros da comissão.
30.44.
Registrar amortização de bens intangíveis.
30.45.
Permitir a integração com a contabilidade de entradas e de saídas de bens.
30.46.
Permitir a integração com a contabilidade de transferências entre unidades gestoras.
30.47.
Permitir a integração com a contabilidade de depreciações.
30.48.
Manter registro histórico de todas as movimentações dos bens patrimoniais, como aquisição, transferência,
baixa, reavaliação e depreciação.
30.49.
Permitir cadastrar as informações do registro de imóveis quando este se tratar de um bem imóvel.
30.50.
Possibilitar ao usuário cadastrar as comissões da entidade, que serão utilizadas na realização dos inventários e
reavaliações, e devem possibilitar informar o ato que a nomeou, as datas de expiração e exoneração, sua finalidade,
bem como os membros que a compõem, indicando aquele que é o responsável principal.
30.51.
Permitir cadastrar os cargos dos responsáveis pelos bens da entidade.
30.52.
Possibilitar o encerramento e estorno mensal de competência.
30.53.
Permitir registro de transferências de bens órgãos, responsáveis, grupos e localizações físicas
30.54.
Permitir registrar os dados do processo administrativo que originou a compra do bem, incluindo os dados do
empenho, fornecedor, garantia e documento fiscal.
31. SISTEMA RECURSOS HUMANOS
31.1. Permitir informar as avaliações dos servidores com configurações dos fatores (notas/pesos para cada fator e
média da avaliação).
31.2. Possuir cadastro para registrar dados de acidentes de trabalho, entrevista com o servidor e testemunhas do
acidente.
31.3. Possuir cadastro e emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT para o INSS.
31.4. Possuir cadastro de grupos de prevenção de acidentes de trabalho, em conformidade com a Portaria nº
1.121/1995.

31.5. Possuir cadastro de atestados com informações CID (Código Internacional de Doenças).
31.6. Possuir cadastro de juntas médicas por data de vigência com identificação dos médicos que a compõem.
31.7. Permitir controle dos atestados através de laudos médicos, informando se o servidor já se encontra em
readaptação pelo mesmo CID (Código Internacional de Doenças) do atestado.
31.8. Permitir geração automática de afastamentos no deferimento do laudo médico.
31.9. Permitir agendamento de consultas e exames ocupacionais com controle da emissão das autorizações de exames em
laboratórios conveniados
31.10.
Permitir controle da emissão de autorizações de diárias.
31.11.
Permitir lançamento de faltas com possibilidade de desconto em folha de pagamento ou de folgas para
compensação nas férias.
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31.12.
Permitir configuração dos períodos aquisitivos e cálculos de férias de acordo com as especificações de cada
cargo.
31.13.
Possibilitar informar os cursos exigidos para ocupar o cargo, assim como suas atribuições, as áreas de atuação e
os planos previdenciários do cargo.
31.14.
Permitir reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.
31.15.
Permitir inserção de novos campos para classificação institucional.
31.16.
Permitir realização e/ou o acompanhamento de concursos públicos e processos seletivos para provimento de
vagas.
31.17.
Efetuar avaliação dos candidatos do concurso ou processo seletivo, indicando automaticamente a
aprovação/reprovação e a classificação.
31.18.
Possibilitar cadastro de bolsas de estudos, informando, instituição de ensino, matrícula do bolsista, período da
bolsa, serviço comunitário o qual o bolsista irá desempenhar em troca da bolsa.
31.19.
Permitir controle da bolsa de estudo em cada fase, informando a aprovação ou não do bolsista.
31.20.
Permitir controle de estagiários vinculados com a entidade, bem como sua escolaridade e outros aspectos
para acompanhamento do andamento do estágio.
31.21.
Permitir lançamento histórico de períodos aquisitivos e de gozo de férias.
31.22.
Possibilitar cadastro de períodos para aquisição e de gozo de licença-prêmio
31.23.
Permitir diferentes configurações de férias e de licença-prêmio por cargo.
31.24.
Permitir informar os dados referentes a períodos aquisitivos anteriores a data de admissão do servidor, tais
como, período de gozo, cancelamentos e suspensões.
31.25.
Permitir cadastro de tempo de serviço anterior e de licença prêmio não gozada com possibilidade de averbação do
tempo de serviço para cálculo de adicionais, licença-prêmio e/ou aposentadoria, possibilitando informação de fator de
conversão do tempo.
31.26.
Permitir informar os tipos de aposentadoria por tempo de serviço, idade, invalidez, compulsória, Especial
(Professor).
31.27.
Permitir parametrização dos tempos mínimos necessários para o cálculo da aposentadoria em cada tipo de
aposentadoria.
31.28.
Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80% maiores salários de acordo com o
tipo de aposentadoria.
31.29.
Permitir emissão da ficha cadastral com foto do servidor.
31.30.
Permitir controle da escolaridade do servidor, incluindo ensino superior, cursos, treinamentos e experiências
anteriores.
31.31.
Permitir registro de elogios, advertências e punições.
31.32.
Permitir informar os atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira registrando automaticamente a
respectiva movimentação de pessoal.
31.33.
Permitir controle das funções dos servidores com possibilidade de geração automática da gratificação por
exercício da função.
31.34.
Possuir relatório configurado da ficha funcional do servidor, selecionando-se as seguintes informações:
a) Ficha cadastral.
b) Acidentes de trabalho.
c) Adicionais.
d) Afastamentos.
e) Aposentadorias e pensões.
f)
Atestados.
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Atos.
Avaliações.
Beneficiários de pensão do servidor.
Dependentes.
Diárias.
Empréstimos.
Faltas.
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n) Substituições a outros servidores.
o) Contratos de vínculos temporários com a entidade.
p) Funções.
q) Alterações de cargos.
r) Alterações salariais.
s) Licenças-prêmio.
t)
Locais de trabalho.
u) Ocorrências (atos de elogio, advertência ou suspensão).
v) Períodos aquisitivos.
w) Transferências.
x) Utilização de vales-mercado.
y) Utilização de vales-transportes.
z) Averbações.
aa) Cursos.
bb) Compensação de horas.
31.35.
Controlar transferência de servidor identificando o tipo (cedido/recebido) e se foi realizada com ou sem ônus
para a entidade.
31.36.
Possuir relatórios agrupados por tipo de afastamento.
31.37.
Gerar cadastro automático para avaliações de estágio probatório conforme configuração de fatores de
avaliação, afastamento e faltas.
31.38.
Permitir importação dos candidatos aprovados em concurso público desta Prefeitura.
31.39.
Adaptar-se as exigências do e-Social.
31.40.
Possibilitar o registro de afastamentos para funcionários e estagiários, ativos no sistema.
31.41.
Permitir cuidar da gestão de todos empréstimos, permitindo o acompanhando das baixas realizadas.
31.42.
Possibilitar a realização da gestão de baixas das parcelas do benefício de empréstimos
31.43.
Permitir a informação do motivo da alteração salarial, e também possibilitar a criação de novos motivos.
31.44.
Permitir o registro das áreas de atuação.
31.45.
Vincular o curso no cadastro de área de atuação.
31.46.
Possibilitar a inserção um ou mais CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde) no afastamento. Permitindo também informar o médico, local de atendimento, tipo de atestados
e motivo de consulta.
31.47.
Permitir integração das alterações cadastrais, afastamentos e benefícios fixos do funcionário com movimento de
ato legal que autoriza a movimentação
31.48.
Permitir o cadastro de atos legais da entidade, tais como leis, portarias, decretos, requisições estabelecidas pelo
órgão.
31.49.
Manter a nomenclatura do cargo efetivo no cadastro funcional de servidor efetivo que exerça cargo em
comissão ou função comissionada, incluindo o registro do cargo/função.
31.50.
Permitir que seja definido o plano de carreira do cargo, viabilizando a configuração do nível classe e referência
salarial
31.51.
Permitir a disponibilização de vagas para o cargo em questão, possibilitando subdividir a quantidade de vagas
entre as Áreas de atuação e Lotação física.
31.52.
Permitir o cadastro de todos os cargos do quadro de pessoal.
31.53.
Exemplo: Efetivos, comissionados, temporários, agentes políticos.
31.54.
Permitir o registro de cargos, com controle histórico das alterações.
31.55.
Além da descrição do cargo, permitir registrar informações gerais vinculadas ao ato, tipo do cargo, quadro de
vagas, Grau de instrução mínimo exigido, configuração de férias, CBO, Acúmulo de cargos, Dedicação exclusiva e
contagem especial de tempo de serviço.

31.56.
Permitir informar as diárias, os vínculos empregatícios e os campos adicionais disponíveis para o cargo.
31.57.
Permitir o registro do quadro de cargos da entidade, informando a descrição, o percentual mínimo, o ato de
criação e do percentual mínimo e também o ato de revogação.
31.58.
Possibilitar o registro de informações adicionais no cadastro de cargos
31.59.
Vincular o curso no cadastro de cargos
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31.60.
Permitir o registro da quantidade de vales-transportes diários ou mensal utilizados pelo servidor no percurso de
ida e volta ao local de trabalho.
31.61.
Permitir o registro de feriados fixos, variáveis e pontos facultativos com abrangência nacional, estadual e
municipal.
31.62.
Permitir o registro dos horários de trabalho realizado pelo trabalhador
31.63.
Permitir o registro das deficiências da pessoa.
31.64.
Permitir o cadastro de dependentes da pessoa física com o grau de parentesco, motivos da dependência,
indicador de incidências de IRRF, de salário Família e de pensão alimentícia.
31.65.
Permitir o registro dos cursos realizados pela pessoa física do servidor.
31.66.
Possuir controle de estagiários que permita anexar documentos diversos.
31.67.
Validar número do CPF PIS/PASEP.
31.68.
Permitir a configuração da tabela de valores dos planos de saúde de acordo com a faixa etária dos servidores e
dependentes.
31.69.
Permitir ao usuário escolher a melhor forma de aplicação de subsídios para os servidores e dependentes,
podendo ser pelo salário contratual, tempo de serviço, idade e data de admissão.
31.70.
Possibilitar a configuração dos afastamentos que cancelam os períodos aquisitivos de adicionais
31.71.
Permitir o registro de vínculos empregatícios, com intuito de representar um agrupador entre os funcionários e a
entidade.
31.72.
Ao registrar o vínculo possibilitar informar a descrição, regime trabalhista, regime previdenciário, categoria do
trabalhador, categoria do SEFIP, vínculo temporário, motivo da rescisão, data final obrigatória, sai no CAGED, gera
licença-prêmio, sai na RAIS, código RAIS.
31.73.
Possibilitar o registro de informações adicionais no cadastro de vínculos empregatícios.
31.74.
Permitir a visualização de todas as parcelas dos empréstimos.
31.75.
Disponibilizar ambiente que possibilite realizar o cálculo das despesas de vales transportes para os
funcionários de forma individual ou coletiva por meio de filtros avançados, competência e período. Além de consultar de
forma unificada os vales transportes calculados para os funcionários.
31.76.
Permitir ao usuário criar relatórios personalizados para a entidade.
31.77.
Permitir o gerenciamento dos valores de custos para a entidade e para o servidor, sobre os benefícios de plano
de saúde.
31.78.
Permitir o lançamento e a manutenção das despesas de procedimentos e mensalidades de planos de saúde de
forma manual.
31.79.
Possibilitar a consulta dos descontos dos planos de saúde do servidor.
31.80.
Permitir o cadastro de ambiente centralizado os endereços do sistema, possibilitando o registro de Países,
Estados, Municípios, Bairros e Logradouros, para ser utilizado pelo sistema.
31.81.
Permitir a alteração de informações da entidade, como sigla, CNAE, responsável, endereço, telefone, e-mails,
site, horário de funcionamento, indicativo de RPPS, tipo de administração, número da UG SIAFI, sindicato, classificação
tributária, indicativo de classificação tributária e situação da entidade.
31.82.
Permitir a cópia dos salários de contribuições da pessoa física para outros meses da experiência anterior.
31.83.
Permitir a inserção de uma ou mais previdências para a mesma experiência anterior da mesma pessoa.
31.84.
Permitir o registro de valores de previdência ou base de cálculo de previdência já apurados em outras
empresas.
31.85.
Permitir o cadastro de experiências anteriores com suas contribuições previdenciárias.
31.86.
Possibilitar o registro de tempo de serviço cumprido em outras entidades e/ou empresas.
31.87.
Permitir cadastrar grupos funcionais que serão vinculados posteriormente nas matrículas, a fim de atuar como
um agrupador de matrículas dentro do sistema.
31.88.
Permitir ao usuário que tem a permissão de acesso liberada, alternar o acesso entre todos os sistemas
contratados da plataforma, sem a necessidade de novo login.
31.89.
Permitir ao usuário trocar de entidade sem sair do sistema
31.90.
Permitir a inclusão do benefício de plano de saúde para as matrículas de funcionário, estagiário, aposentado e
pensionista
31.91.
Permitir a inserção de benefícios de vale transporte e plano de saúde, empréstimos e convênios com a
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entidade para o servidor.
31.92.
Permitir a vinculação da configuração de licença prêmio disponível para o cargo do funcionário e a matrícula do
funcionário.
31.93.
Possuir cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e que
possibilite, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria nº 41 de 28/03/2007, além de permitir
a inserção de novos campos para cadastramento de informações adicionais.
31.94.
Permitir o registro de ocorrências disciplinares do tipo suspensão aplicadas aos funcionários e estagiários ao
longo da sua vida laboral na entidade, possibilitando informar a data e o responsável pela aplicação da ocorrência. Informando
também, a quantidade e período de dias suspensos para a geração do afastamento.
31.95.
A suspensão, contêm a informação da data da ocorrência, permitindo informar a competência que será
realizado o efetivo desconto.
31.96.
Permitir o registro de todas as ocorrências disciplinares do tipo elogio e advertência aplicadas para os
servidores ao longo da sua vida profissional na entidade, possibilitando informar a data e o responsável pela aplicação
da ocorrência além de adicionar os motivos e testemunhas da ocorrência.
31.97.
Permitir a gestão de ocorrências disciplinares, possibilitando a consulta e o cadastro de elogios, advertência e
suspensão de funcionário. Ao registrar uma ocorrência permitir informar a data, funcionário, tipo, responsável, ato, motivo,
testemunhas.
31.98.
Permitir o registro de um afastamento automático de suspensão através da ocorrência disciplinar.
31.99.
Permitir o cadastro da tabela salarial, contemplando progressões horizontais e verticais, viabilizando a
vinculação da faixa salarial dos cargos.
31.100.
Permitir cadastrar os procedimentos médicos do plano de saúde, permitindo inserir o valor do procedimento.
31.101.
Possibilitar registrar o processo de aposentadorias e pensões, onde seja possível documentar os trâmites
legais dos processos, colocando desde o início da análise até o deferimento da causa.
31.102.
Possibilitar o envio das informações ao Tribunal de Contas de Santa Catarina no formato estabelecido por
aquele órgão.
32. SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

32.1. Permitir limitação do acesso de usuários às informações de funcionários de determinados grupos funcionais,
organogramas e/ou vínculos empregatícios.
32.2. Permitir a flexibilização das configurações da folha de acordo com a necessidade e método utilizado pelo órgão
público.
32.3. Permitir o cadastramento das contas bancárias da pessoa. No caso de pessoas físicas, essas contas poderão ser
utilizadas no Cadastro de Funcionários para o depósito de salário.
32.4. Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas
32.5. Possuir cadastro de bases vindas de outras entidades, possibilitando calcular o INSS e o IRRF do funcionário, já
incluindo os valores que o funcionário percebe em outras empresas.
32.6. Permitir registro de casos de moléstias graves por meio do CID à pessoa, com data inicial e data final quando for o
caso. Estas informações servem de base para isenção do I.R.R.F por moléstia grave.
32.7. Possuir controle dos dependentes com datas de vencimento do salário-família, da relação de dependência para o
IRRF.
32.8. Permitir mais de um vínculo empregatício para a pessoa e configurar estes contratos possibilitando informar um vínculo
principal com data de admissão anterior ou posterior ao vínculo secundário.
32.9. Controlar a lotação e localização física dos servidores.
32.10.
Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente à admissão do funcionário, através da
informação do ato.
32.11.
Permitir indicação para cada servidor substituto, quem este está substituindo.
32.12.
Possuir cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e
possibilitar, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria nº 41, de 28 de março de 2007.
32.13.
Permitir cadastro de Tipos de Documentos de Funcionários, informando o tipo dos documentos que irão ser
gerados na admissão do funcionário. - Cadastro de Documentos de Funcionários, neste cadastro deve-se informar, os
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documentos solicitados para admissão do funcionário.
32.14.
Permitir que o usuário controle até quatro tipos de previdência para um mesmo servidor automaticamente, sem a
necessidade de manutenção todo mês;
32.15.
Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente à prorrogação de contrato de servidores com
contratos de prazo determinado, através da informação do ato.
32.16.
Permitir inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o funcionário,
conforme a sua necessidade.
32.17.
Permitir controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor esteve ou está vinculado, por
período, podendo registrar o número da matrícula do servidor no plano.
32.18.
Controlar informações referentes aos estagiários vinculados com a entidade, bem como sua escolaridade e
outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.
32.19.
Possuir cadastro de autônomos que prestam serviços à entidade, permitindo registrar a data e o valor de cada
serviço prestado.
32.20.
Possibilitar cálculo diferenciado para transportadores autônomos e sua informação para SEFIP, inclusive com
percentual diferenciado.
32.21.
Possuir controle dos períodos aquisitivos de férias, controle dos lançamentos e suspensões por funcionário.
32.22.
Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação à quantidade de dias disponíveis para o gozo de férias e
informar a data prevista para o início do gozo de férias.
32.23.
Permitir programação do gozo e pagamento das férias antecipadamente.
32.24.
Permitir criação de períodos aquisitivos configuráveis em relação ao período aquisitivo, período de gozo e
cancelamentos ou suspensões dos períodos.
32.25.
Permitir registro dos vínculos previdenciários dos funcionários, planos, matrículas e período de permanência.
Entende-se por vínculo previdenciário: o plano previdencial ou assistencial ao qual o funcionário está vinculado.
32.26.
Possuir cadastro de processos judiciais que permita que sejam cadastrados os processos judiciais e as
reclamatórias trabalhistas dos funcionários para posterior geração do arquivo SEFIP com código de recolhimento 650.
32.27.
Permitir validações que não possibilitem inserir na mesma configuração de férias, dois tipos de suspensão de
férias que utilizem o mesmo tipo de afastamento.
32.28.
Permitir cálculo dos dias úteis e afastamentos dos funcionários com 30 dias
32.29.
Garantir que as alterações realizadas irão acompanhar os cálculos de provisão.
32.30.
Possuir cadastro de classificação institucional de órgão, unidade e centro de custos.
32.31.
Permitir inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para a classificação
institucional, conforme a sua necessidade.
32.32.
Registrar dados dos locais de trabalho, onde efetivamente os funcionários desempenham suas atividades
laborais.
32.33.
Registrar tipos de administração, ou seja, as várias formas de gerenciamento das entidades.
32.34.
Permitir configuração do modo a cadastrar, consultar, alterar e excluir sindicatos que representam as diferentes
classes de funcionários existentes na entidade.
32.35.
Permitir registro dos possíveis tipos de cargos utilizados.
32.36.
Possuir cadastro de Cargos.
32.37.
Permitir configuração de férias por cargo
32.38.
Permitir configuração de funcionários alocados nos cargos terão direito a 13º salário
32.39.
Permitir controle de vagas do cargo, por secretaria e relacionar com os níveis salariais e atribuições do cargo.
32.40.
Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao usuário se for cadastrar
algum servidor que não tenha o nível mínimo exigido.
32.41.
Permitir controle de níveis salariais do cargo, como as variações de classes e referências, formando um plano de
carreira do servidor com a finalidade de nivelar os salários de certos grupos funcionais.
32.42.
Permitir para os níveis salariais no campo "Máscara da Classe" e para o campo "Máscara referência" inserir
várias configurações de máscaras.
32.43.
Permitir o cadastro de níveis salariais, com definição de ordem de progressão das classes e referências,
possibilitando informar uma classe ou referência com tamanho menor que a máscara definida no plano salarial.
32.44.
Permitir controle de vagas do cargo por concurso via parâmetro.
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32.45.
Possuir processo de progressão salarial automatizado.
32.46.
Manter informações de progressão salariais registradas no histórico salarial do servidor, com os atos
publicados para cada servidor ao longo de sua carreira.
32.47.
Permitir inserção de dados adicionais, possibilitando informar novos campos para o cargo.
32.48.
Permitir configuração de movimentações de pessoal, conforme a solicitação do Tribunal de Contas.
32.49.
Registrar todas as movimentações de pessoal do servidor, tais como: alterações salariais, alterações de cargo,
admissão, rescisão, aposentadoria, afastamentos.
32.50.
Registrar históricos dos processos de requerimentos de aposentadorias e pensões.
32.51.
Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao requerimento de aposentadorias e
pensões, através da informação do ato.
32.52.
Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente concessão de benefícios de pensão, através da
informação do ato.
32.53.
Possuir controle de pensionistas permitindo indicar se a pensão é por morte ou judicial, e neste caso, possibilita o
encerramento da pensão.
32.54.
Calcular automaticamente os valores referentes às pensões, cancelando automaticamente este cálculo
quando informada a data de encerramento da pensão.
32.55.
Permitir inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o Pensionista,
conforme a sua necessidade.
32.56.
Calcular reajuste de valores dos eventos de pensão e aposentadoria informados no Cadastro de Processos de
Pensões e Aposentadorias.
32.57.
Permitir controle da concessão e desconto de vales-transportes.
32.58.
Permitir configurar operadoras e planos de assistência médica que a entidade possui para planos coletivos
empresariais, controlar as despesas de mensalidades quanto despesas extraordinárias, estes recursos também servem de
base para a DIRF.
32.59.
Permitir configuração das tabelas mensais de cálculo, podendo o usuário incluir novas tabelas, definir a
quantidade de faixas e ainda nomear essas tabelas de acordo com sua necessidade (INSS, IRRF, salário família, piso
salarial, entre outras).
32.60.
Permitir configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como automáticos para cada tipo
de cálculo (mensal, férias, complementar, etc.) e adicionar as restrições para o cálculo.
32.61.
Permitir configuração de todas as fórmulas de cálculo em conformidade com o estatuto dos servidores
municipais.
32.62.
Permitir cadastro das informações "PNE" e "Consid invalidez parcial" no "Cadastro de Tipos de SalárioFamília", onde deverão ser informadas as regras para portadores de necessidades especiais conforme o tipo de saláriofamília.
32.63.
Permitir configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados;
32.64.
Possibilitar configuração das formas de alteração salarial de modo que seja possível efetuá-las em
conformidade com o estatuto do órgão;
32.65.
Permitir inclusão e configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias, assim como
respectivos códigos a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS.
32.66.
Permitir configuração dos proventos para cálculos de férias, rescisão, 13º salário, abono pecuniário e aviso
prévio referentes às médias e vantagens percebidas pelos servidores.
32.67.
Possibilitar configuração de quais afastamentos, qual a quantidade de dias afastados e se esta quantidade de
dias é contínua, para que o período de aquisição de funcionário seja cancelado.
32.68.
Possibilitar configuração de quais afastamentos, qual a quantidade de dias afastados e se esta quantidade de
dias é contínua, para que o período de aquisição de funcionário seja postergado.
32.69.
Permitir configuração de Férias, informando para cada configuração quantidade de meses necessários para
aquisição, quantidade de dias de direito a férias a cada vencimento de período aquisitivo, quantidade de dias que podem ser
abonados, configuração de descontos de faltas, ou seja, informar para cada configuração de férias as faixas para descontos
de faltas em relação aos dias de direito do período aquisitivo.
32.70.
Permitir cadastro das informações configuradas para os proventos e descontos a serem utilizados na geração
do “Arquivo Homolognet e TRCT – Portaria 1621/2010”.
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32.71.
32.72.
custos.

Permitir salvar a seleção/filtragem de relatórios rotineiros.
Permitir configuração da máscara a ser utilizada na classificação institucional de órgão, unidade e centro de

32.73.
Configurar vínculos empregatícios que representam a ligação dos funcionários com a entidade.
32.74.
Configurar tipos de situações de afastamento do funcionário para base de cálculo, processos do sistema
(férias, licenças, adicionais, etc.), tempo de serviço para aposentadoria.
32.75.
Possuir rotina para processamento de cálculo mensal e adiantamento.
32.76.
Possuir rotina para processamento de cálculo complementar.
32.77.
Possuir rotina para processamento de 13º salário adiantado e integral.
32.78.
Possuir rotina de cálculo automático de rescisão para funcionários com vínculo de prazo determinado, na
competência em que expira o contrato.
32.79.
Emitir cálculo no mês de Fevereiro proporcional a 28/29 dias, caso o mês de admissão ou demissão seja
Fevereiro.
32.80.
Possuir rotina para processamento de cálculos de férias individuais e férias coletivas.
32.81.
Permitir desconto de faltas no pagamento das férias.
32.82.
Permitir pagamento do 13º salário simultaneamente com as férias.
32.83.
Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente às férias dos servidores, através da
informação do ato.
32.84.
Permitir que o pagamento de 1/3 de férias seja integral em cálculo de férias fracionadas. Serve para os
cadastros de férias individual, coletiva e programada, onde se deve informar quando o sistema deve se comportar conforme
essa situação.
32.85.
Permitir previsão mensal do valor referente a férias e 13º Salário, correspondente ao avo que o funcionário
tem direito.
32.86.
Determinar data inicial em que passou a utilizar a provisão.
32.87.
Provisionar e baixar da provisão de férias e 13º salário, aos cálculos realizados na respectiva competência de
cálculo.
32.88.
Permitir visualização dos eventos que faltam ser provisionados e classificados.
32.89.
Possuir rotina para processamento de cálculos de rescisões individuais, coletivas e complementares.
32.90.
Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente à demissão ou exoneração do funcionário,
através da informação do ato.
32.91.
Permitir reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias de funcionários, sob a mesma matrícula.
32.92.
Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento mensal, 13º salário integral, férias e rescisórias,
para a competência atual ou para competência futura.
32.93.
Não permitir emissão de guias e geração de arquivos para órgãos federais quando o cálculo é simulado.
32.94.
Controlar afastamentos do funcionário.
32.95.
Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente aos afastamentos do funcionário, através da
informação do ato.
32.96.
Registrar todo o histórico de alterações no cadastro de funcionários.
32.97.
Registrar as alterações cadastrais no histórico de beneficiários de pensões.
32.98.
Registrar todo o histórico de alterações de Autônomos.
32.99.
Registrar todo o histórico salarial do servidor.
32.100.
Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente às alterações salariais do servidor, através da
informação do ato.
32.101.
Calcular alterações salariais de modo coletivo ou para níveis salariais do plano de cargos.
32.102.
Possibilitar adição de classes e referências através do histórico de cargos, salários, informações e níveis
salariais.
32.103.
Registrar todo o histórico de alterações de cargo do servidor.
32.104.
Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente às alterações de cargo do servidor, através da
informação do ato.
32.105.
Registrar todo o histórico de alterações salariais do cargo.
32.106.
Permitir inclusão de proventos ou descontos lançados de modo fixo, em um período determinado, em qualquer
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tipo de folha de pagamento para determinado funcionário.
32.107.
Permitir inclusão de proventos ou descontos lançados de modo fixo, em um período determinado, em qualquer tipo
de folha de pagamento, podendo selecionar vários funcionários em um único lançamento.
32.108.
Permitir fechar processamentos (Mensal, Adiantamento, Complementar, 13º Adiantamento, 13º Salário,
Férias) de cada competência com data, oferecendo segurança para que o usuário não altere calculo de folha com processo
fechado.
32.109.
Bloquear qualquer tentativa de alteração no histórico de funcionário quando o processamento da folha estiver
com data informada.
32.110.
Permitir consultar e se necessário alterar a data de pagamento de funcionário ou grupo de funcionários que já
tenham sido calculados na folha.
32.111.
Permitir que o cálculo mensal dos funcionários sejam agrupados em lotes diferentes e possibilita fechar o
processamento dos lotes em grupo.
32.112.
Permitir lançamento manual dos eventos que compõe a folha de pagamento do funcionário para serem
calculados, podem ser lançados em uma competência ou em várias parcelas do período.
32.113.
Permitir lançamento manual dos eventos que compõe a folha de pagamento de vários funcionários em um
único lançamento, selecionando os funcionários. Pode ser lançado o evento para uma ou mais competências.
32.114.
Permitir selecionar os funcionários que utilizam vale transporte, selecionando pela empresa ou linha utilizada.
Permite gerar por competência os números de dias que o funcionário utiliza o vale transporte.
32.115.
Permitir importação do arquivo do SISOBI (Sistema de Controle de Óbitos). Serve para atender ao convênio
firmado entre o Ministério da Previdência Social e os governos estaduais e municipais identificarem as pessoas falecidas para
cessar o pagamento de aposentados e pensionistas.
32.116.
Permitir configuração de cabeçalho e rodapé para quaisquer relatórios emitidos pelo sistema, permitindo
inclusive a inserção de comentários.
32.117.
Permite salvamento de qualquer relatório emitido no formato "xls" (excel), mantendo a mesma formatação
visualizada no sistema.
32.118.
Emitir relatórios da folha de pagamento, de acordo com a necessidade, extratos mensais, líquidos, movimento,
férias, rescisões, média e vantagens, etc.
32.119.
O relatório resumo mensal apresenta a geração dos dados das verbas gerais mensais e com o modelo normalencargos apresenta o total dos valores dos encargos no final do relatório nas quebras.
32.120.
Emitir relatórios de forma resumidos, de acordo com a necessidade.
32.121.
Emitir relatório de Integração Contábil para cálculos simulados. Os modelos deste relatório irão mostrar uma
mensagem no cabeçalho identificando quando o relatório possui informações oriundas de cálculos simulados.
32.122.
Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal referentes ao INSS e
FGTS, discriminando as possíveis deduções
32.123.
Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal referentes à previdência
municipal por competência ou acumulado anualmente
32.124.
Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor, referente ao IRRF.
32.125.
Gerar mensalmente a guia do INSS com o valor para o Instituto Nacional do Seguro Social. Permitir escolher o
modelo e quebra para a geração da guia
32.126.
Permitir emissão de guias para pagamento de IRRF, GRFC e previdência municipal.
32.127.
Gerar em arquivo as informações referentes à GRRF.
32.128.
Gerar GFIP em arquivo, permitindo inclusive a geração de arquivos retificadores (RDE, RDT, RRD).
32.129.
Possuir vários modelos de Demonstrativo de Folha de Pagamento para impressão.
32.130.
Emitir relatório de Aviso e Recibo de férias, também permitir escolher o modelo do recibo e a seleção.
32.131.
Emitir relatório referente Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.
32.132.
Emitir TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) conforme portaria 1621/2010 atualizada pela
portaria 1057/2012. A emissão deste termo passou a ser obrigatória a partir de 2011 para rescisões de funcionários regidos
pela CLT.
32.133.
Emitir relatórios cadastrais em geral.
32.134.
Emitir relatórios cadastrais de:
a) Grupos Funcionais;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Organogramas;
Locais de trabalho;
Tipos de Administração – Sindicatos;
Tipos de Cargos;
Cargos;
Planos Salariais;
Níveis Salariais;
Horários;
Feriados;

k) Aposentadorias e Pensões;
l)
Beneficiários;
m) Pensionistas;
n) Dados Adicionais.
o) Tipos de Movimentação de Pessoal;
p) Fontes de Divulgação;
q) Atos;
r) Movimentação de Pessoal;
s) Naturezas dos Textos Jurídicos
t)
Cálculo – Tabelas;
s) Eventos;
t)
Cálculo - Tipos de Bases;
u) Eventos a Calcular;
v) Eventos a Calcular de Rescisão;
w) Médias e Vantagens;
x) Cancelamentos de férias;
y) Suspensões de Férias;
z) Configurações de Férias;
aa) Formas de Alteração Salarial;
bb) bb) Bancos;
cc) Agências Bancárias;
32.135.
Emitir relatório com o nome "Efetivo em cargo comissionado", no qual serão emitidos todos os funcionários
que estão atualmente em cargo comissionado, e possuem cargo efetivo em aberto, seja, sem data de saída em Cadastro de
Histórico de Cargos.
32.136.
Emitir relatório de programação de férias dos funcionários, exibindo todos os períodos de aquisição de férias,
períodos de gozo, dias de abono e forma de pagamento.
32.137.
Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos no mês (CAGED).
32.138.
Emitir relatórios relacionados à parte salarial dos servidores do tipo alterações salariais, Médias salariais,
progressões salariais, inconsistências de cálculo.
32.139.
Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. Possibilitar a emissão para previdência
federal, estadual e/ ou municipal. Permitir a emissão de formulário para preenchimento, caso não haja informações de todas
as competências necessárias.
32.140.
Emitir relatório de atestado de tempo de serviço para o servidor público apresentando os cargos e o período que
exerceu a função.
32.141.
Emitir um relatório demonstrativo das variáveis lançadas manualmente para qual período foi feito o
lançamento. Ainda são oferecidas opções de ordenação e seleção das informações.
32.142.
Emitir relatórios com informações de processamentos já calculados.
32.143.
Possuir relatórios de provisões de 13º salário, médias e vantagens, férias; que permitam ao usuário ter uma
previsão do valor e também da proporcionalidade por direito obtida pelos servidores ativos até o presente momento.
32.144.
Emitir comparativo de situações dos servidores entre duas competências, inclusive com anos diferentes.
32.145.
Emitir comparativo de valores referentes a proventos e descontos dos servidores entre duas competências,
inclusive com anos diferentes.
32.146.
Emitir comparativo de líquidos entre duas ou mais competências, inclusive com anos diferentes.
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32.147.
Permitir configuração dos proventos e descontos que devem compor os valores de cada um dos campos do
comprovante de rendimentos.
32.148.
Emitir informações dos relatórios anuais necessários, como comprovante de rendimentos e ficha financeira.
32.149.
Gerar arquivos da RAIS e da DIRF, assim como o informe do comprovante de rendimentos.
32.150.
Permitir visualização das bases de previdência federal, de previdência estadual e municipal, além de fundos de
assistência.
32.151.
Possuir gerador de relatórios e de arquivos que permita aos usuários criar novos relatórios ou layouts de
arquivos ou ainda alterar os relatórios e layouts já existentes;
32.152.
Gerar informações da folha de pagamento em arquivo para crédito em conta no banco de interesse da
entidade.
32.153.
Gerar para entidades que possuem contrato para emissão de holerite eletrônico pela Caixa Econômica Federal o
arquivo para envio das informações pertinentes ao holerite do funcionário.
32.154.
Permitir consulta prévia das médias e vantagens que cada servidor tem direito a receber em férias, 13º salário ou
rescisão de contrato.
32.155.
Consultar os cálculos efetuados no sistema de acordo com a competência informada e o processamento dela
para cada funcionário.
32.156.
Permitir consulta dos proventos e descontos percebidos pelo servidor, em um período determinado pelo
usuário.
32.157.
Permitir consulta apenas dos proventos que fazem parte do comprovante de rendimentos.
32.158.
Permitir consulta do modo centralizado todo o histórico funcional de todos os contratos do servidor, detalhando as
seguintes características:
a) Períodos aquisitivos, períodos de gozo de férias;
b) Situações do funcionário, tais como: afastamentos, atestados, faltas, férias e períodos trabalhados.
32.159.
Permitir alteração de proventos ou descontos modo fixo, possibilitando as seguintes tarefas:
a) Alteração do período;
b) Adição de valor ao valor originalmente lançado;
c) Substituição do valor originalmente lançado por um novo valor;
d) Aplicação de um percentual sobre o valor originalmente lançado.
32.160.
Permitir reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.
32.161.
Permitir readmissão em massa através de "Copiar Funcionários Demitidos". Permitir copiar funcionários
demitidos para realizar a readmissão individual ou em lote.
32.162.
Possibilitar cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o usuário possa gerar os
relatórios anuais.
32.163.
Permitir realização de cálculos de datas e de horas.
32.164.
Possibilitar classificação "SISPREV WEB 1.0".
32.165.
Permitir unificação de pessoas e de cadastros.
32.166.
Permitir consulta rápida nos cadastros.
32.167.
Possuir campo de ajuda, possibilitando pesquisas referentes ao sistema e suas funcionalidades.
32.168.
Permitir consultas rápidas dos códigos ou nomes dos registros, dispensando memorização e procura.
32.169.
Permitir consultas sobre as situações ocorridas com o funcionário desde sua admissão, considerando os dias de
licenças, atestados e faltas.
32.170.
Permitir consultas dos cálculos efetuados no sistema de acordo com a competência informada e o
processamento para cada funcionário.
32.171.
Permitir consulta dos contratos, períodos e situações que a pessoa se encontra nos registros informados.
32.172.
Permitir cálculo e conversão de datas, dias, meses e anos.
32.173.
Possibilitar configuração automática destes empréstimos através da leitura do arquivo enviado pelo banco.
32.174.
Permitir o cadastro do afastamento, possibilitando identificar o motivo do afastamento, o período do
afastamento de acidente/doença, licenças, faltas e transferências de funcionários a outros órgãos.
32.175.
Possibilitar a configuração dos tipos de afastamentos para incidir na folha de pagamento e tempo de
contribuição do servidor.
32.176.
Permitir vincular os afastamentos de acidente/doença com outros afastamentos que deram origem a este
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afastamento.
32.177.
Controlar a transferência de servidores para outros órgãos, indicando o destino, período, motivo e ônus sobre os
pagamentos.
32.178.
Permitir o registro do grau de instrução, escolaridade mínima e distribuição de vagas do cargo, vínculos, além de
gravar todas as informações históricas do cargo.
32.179.
Permitir o cadastro de todos os cargos efetivos, comissionados, temporários, agentes políticos, existentes no
quadro de cargos.
32.180.
Permitir o registro do quadro de cargos, possibilitando informar a descrição, percentual mínimo, ato de criação,
ato do percentual mínimo, ato de revogação.
32.181.
Permitir a distribuição de vagas dos cargos por áreas de atuação e organogramas, ajustando o quadro de
vagas ao admitir ou rescindir um funcionário.
32.182.
Permitir a criação do quadro de cargos estabelecido de acordo com as carreiras disponíveis ao servidor.
32.183.
Permitir o registro da criação, alteração e extinção dos cargos, juntamente com a fundamentação legal de cada
um destes registros.
32.184.
Permitir a vinculação do cargo com a tabela salarial, estabelecendo as grades de valores máximos e mínimos
para cada cargo.
32.185.
Permitir que a configuração de férias seja informada no cargo.
32.186.
Permitir o registro de empresas como fornecedor de transporte, instituição de ensino, sindicatos, operadoras de
plano de saúde e outras.
32.187.
Permitir realizar o cadastramento do responsável pelo eSocial com todas as informações exigidas pelo eSocial.
32.188.
Permitir a consulta e alteração de informações da entidade.
32.189.
Possibilitar o registro de informações adicionais no cadastro de eventos.
32.190.
Possibilitar que o usuário crie fórmulas de eventos de cálculo utilizando variáveis e funções reservadas do
sistema.
32.191.
Permitir o registro histórico das alterações realizadas no cadastro de eventos de folha.
32.192.
Permitir a configuração dos eventos para provisão ou baixas de provisionamento.
32.193.
Permitir o registro de feriados fixos, variáveis e pontos facultativos com abrangência nacional, estadual e
municipal.
32.194.
Permitir o registro das funções.
32.195.
Permitir o registro de níveis salariais com controle de histórico, possibilitando compor suas variações de classe e
referência dentro do nível.
32.196.
Ao registrar os níveis possibilitar informar a descrição, data de vigência, valor, carga horária, coeficiente, data de
criação, ato de criação, plano de cargos de salários, último ato, motivo, classes e referências, campos adicionais.
32.197.
Possibilitar o registro de valores recebidos por outras fontes pagadoras que irão compor base de IRRF e INSS
como base de outras empresas.
32.198.
Permitir o registro do CID, data inicial e final da moléstia grave.
32.199.
Permitir o cadastro de vários endereços por pessoa, incluindo tipo do endereço (residencial, comercial e para
correspondência), possibilitando a definição de um endereço principal.
32.200.
Permitir o registro dos documentos e dados pessoais da pessoa.
32.201.
Possibilitar o registro informações adicionais para as pessoas registradas
32.202.
Validar número do CPF e PIS/PASEP.
32.203.
Possuir cadastro Integrado de Imagem vinculado a WEBCAM, o qual já tire a foto e armazene no banco de dados.
32.204.
Controlar os dependentes de servidores para fins de salário família e imposto de renda, pensão judicial,
realizando a sua baixa automática na época devida, conforme limite e condições previstas para cada dependente.
32.205.
O cadastro de dependentes deve dispor de no mínimo, os seguintes campos: Nome do Dependente, CPF,
RG, data de nascimento, Estado Civil, grau de instrução, grau de parentesco, deficiências, dependências de salário
família, IRRF Pensão alimentícia.
32.206.
Permitir o cadastro da configuração de vínculos empregatícios, com intuito de representar um agrupador entre os
funcionários e a entidade. Ao registrar o vínculo possibilitar informar a descrição, regime trabalhista, regime
previdenciário, categoria do trabalhador, categoria do SEFIP, vínculo temporário, motivo da rescisão, data final obrigatória, sai
no CAGED, gera licença-prêmio, sai na RAIS, código RAIS.
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32.207.
Permitir a identificação dos transportadores autônomos para seu correto enquadramento no arquivo da
SEFIP/GFIP, nos padrões da legislação vigente.
32.208.
Efetuar o processamento da folha de pagamento, sem que seja necessário paralisar os setores que efetuam
lançamentos e/ou consultas.
32.209.
Permitir calcular os dias úteis e afastamentos dos funcionários com 30 dias.
32.210.
Calcular e processar os valores relativos à contribuição individual e patronal para previdência.
32.211.
Possibilitar que os usuários trabalhem em competências diferentes.
32.212.
Permitir o cálculo para pagamento do pessoal inativo e pensionistas, tratando adequadamente os diversos
regimes jurídicos, adiantamentos, pensões e benefícios, permitindo recálculos gerais, parciais ou individuais;
32.213.
Possibilitar que o cálculo de folha todos os processamentos de folha, sejam executadas em segundo plano,
deixando o sistema liberado para o usuário operar normalmente.
32.214.
Ao término do processamento do cálculo o usuário deve ser notificado.
32.215.
Gerar automaticamente os valores relativos a salário família.
32.216.
Permitir o registro das informações de pagamentos realizados sobre a bolsa de estudos e recessos dos
estagiários.
32.217.
Permitir o cálculo do processamento de folha mensal complementar.
32.218.
Permitir o cálculo de rescisões de forma individual, coletiva e por data de término de contrato, com cálculos de
férias indenizadas, proporcionais e 13º salário automaticamente.
32.219.
Encerrar automaticamente a função gratificada dos funcionários, ao calcular rescisão.
32.220.
Encerrar automaticamente o cadastro de vale transporte dos funcionários, ao calcular rescisão.
32.221.
Permitir calcular médias para os eventos de rescisão, férias e 13º salário.
32.222.
Permitir calcular as médias horas, médias de valores e vantagens, gerando na folha de pagamento de forma
resumida ou detalhada.
32.223.
Permitir o cálculo do processamento de 13º salário adiantado.
32.224.
Permitir o cálculo do 13º salário integral, com possibilidade de realizar pagamentos complementares.
32.225.
Permitir o cálculo de adiantamentos salariais, com possibilidade de realizar pagamentos complementares
32.226.
Permitir o lançamento automático de afastamento de férias para os servidores que estão usufruindo as férias.
32.227.
Permitir calcular o 13º salário das matrículas de funcionários.
32.228.
Permitir o cálculo do processamento de férias.
32.229.
Permitir configurar o período aquisitivo de férias dos servidores afastados para prorrogar a data final ou
cancelar o direito a férias.
32.230.
Permitir o cadastro de diferentes configurações de férias, possibilitando indicar o número de dias de direito de
gozo de férias para o número de meses trabalhado.
32.231.
Permitir que a configuração determine se o evento de cálculo de média será exibido na folha.
32.232.
Permitir a configuração de vantagens, possibilitando a inclusão dos eventos utilizados na composição da
vantagem.
32.233.
Permitir a configuração de média de valor, possibilitando a inclusão dos eventos utilizados na composição da
média valor.
32.234.
Permitir a configuração de média de horas, possibilitando a inclusão dos eventos utilizados na composição da
média horas.
32.235.
Permitir a categorização dos motivos de rescisão por iniciativa do empregador, iniciativa do empregado ou por
aposentadoria, criando vários motivos de rescisão.
32.236.
Permitir registrar os afastamentos definitivos por iniciativa do empregador ou empregado ou por aposentadoria.
32.237.
Possuir um ambiente onde seja possível acompanhar o progresso do cálculo, permitindo visualizar a situação do
processamento do cálculo da folha (concluído, em execução, em espera, agendado e cancelado), a data/hora/minuto
de início e término do cálculo, o usuário que disparou o cálculo. E ainda, que seja possível interromper o processamento
de um cálculo que está em execução.
32.238.
Possuir consulta de cálculos que permita visualizar o contracheque dos servidores, sem a necessidade de
impressão de relatório.
32.239.
Manter histórico mensal dos pagamentos dos servidores.
32.240.
Possibilitar visualização de inconsistências no cálculo de folha via log e status na consulta
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32.241.
Permitir a gestão de avisos prévio
32.242.
Possibilitar o controle de histórico dos contratos, para informações que podem ser modificadas com o passar do
tempo, como cargo, salário, organograma e campos adicionais.
32.243.
Permitir alteração e exclusão apenas para o registro histórico mais atual.
32.244.
Possibilitar a visualização de todos os registros de histórico do funcionário.
32.245.
Permitir cadastrar em ambiente centralizado os endereços, possibilitando o registro de logradouros, bairros e
municípios brasileiro. Além de estados de federações estrangeiras.
32.246.
Permitir que usuários autorizados possam abrir um processamento de cálculo que estava com movimentações
encerradas e liberar as movimentações financeiras.
32.247.
Impossibilitar as movimentações financeiras após o fechamento do processamento da folha.
32.248.
Possibilitar o fechamento da folha por competência e processamento de cálculo.
32.249.
Permitir a parametrização de rescisão automática para vínculos temporários
32.250.
Possibilitar a acompanhamento dos contratos temporários por meio de um ambiente específico, permitindo
visualizar todos os contratos temporários, realizar seleção avançada e aplicar alterações em lote para os contratos
selecionados. Permitindo prorrogar e/ou alterar a data final do contrato temporário, informar o ato, o novo
agendamento de rescisão e o motivo da alteração.
32.251.
Possibilitar a consulta do desdobramento da origem dos valores de média e vantagens pago no processamento de
férias, 13º Salário e rescisão, em decorrência das configurações de médias e vantagens registradas.
32.252.
Possibilitar que para todos os processamentos de cálculo de folha, as ações de lançamentos de variáveis de
cálculo, consulta e fechamento sejam executadas em um ambiente centralizado.
32.253.
Permitir o cálculo utilize registros históricos nos processamentos de 13º Salário, férias e rescisões de contrato de
trabalho.
32.254.
Permitir o controle de diversos regimes jurídicos, bem como contratos de duplo vínculo, quanto ao acúmulo de
bases para IRRF, INSS e FGTS;
32.255.
Permitir o cadastro de servidores em diversos regimes jurídicos, tais como: celetistas, estatutários e outros.
32.256.
Possibilitar que a configuração de férias seja informada diretamente no cadastro de matrícula de funcionário e
estagiário.
32.257.
Permitir que no cadastro de matrículas dos servidores, ao informar o cargo, seja disponibilizado apenas os
níveis salariais configurados para o cargo e o campo salário seja preenchido de acordo com o
nível/classe/referência selecionado.
32.258.
Permitir a parametrização para definir se o cálculo será representado em dias ou horas.
32.259.
Permitir a parametrização do pagamento de 1/3 de férias integral em cálculo de férias fracionadas
32.260.
Permitir a parametrização de pagamento de abono de férias, sem período de gozo.
32.261.
Permitir a parametrização para descontar faltas sobre férias, inclusive na rescisão.
32.262.
Permitir o disparo de remodelagem de forma automática e manual, registrando a data e hora da última
atualização.
32.263.
Possibilitar a consulta de detalhes vinculados a baixa do período aquisitivos de 13º salário, como a
competência da baixa do saldo.
32.264.
Possibilitar o acionamento da rotina de remodelagem de período aquisitivo, a partir do ambiente de gestão de
período aquisitivo de 13º Salário.
32.265.
Possibilitar a consulta de informações do período aquisitivo de 13º Salário, como a quantidade de avos de
direito, quantidade de avos adquiridos, quantidade de avos perdidos, competência de baixa do saldo, o valor pago, o motivo do
pagamento e se foi feita a opção por descontar os avos perdidos.
32.266.
Permitir a anulação do período aquisitivo do servidor devido a um ou mais afastamentos ocorridos no período
aquisitivo.
32.267.
Permitir o registro de todos os planos de assistência utilizados pela entidade e vincular aos servidores.
32.268.
Permitir o registro da máscara a ser utilizada nas classes e referências e as regras de progressão salarial
32.269.
Permitir o cadastro da tabela salarial instituída pela legislação municipal, contemplando progressões
horizontais e verticais, viabilizando a vinculação da faixa salarial dos cargos.
32.270.
Permitir o registro do plano salarial, com as informações de descrição, indicador de controle carga horária,
indicador de início, máscara de classe, limite da máscara de classe, máscara de referência e limite da máscara de
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referência. Permitido a inclusão dos afastamentos que podem suspender as progressões.
32.271.
Permitir a execução do reajuste salarial da tabela salarial mantendo as informações histórico desta tabela.
32.272.
Possibilitar a consulta das simulações de reajuste salarial lançadas por nível salarial ou matrículas dos
funcionários.
32.273.
Permitir que na rotina de reajuste salarial, seja possível decidir pelo resultado truncado ou arredondado.
32.274.
Possibilitar o reajuste salarial simulado por matrícula ou nível salarial
32.275.
Permitir que por meio de uma rotina do sistema o salário dos cargos sejam reajustados de forma parcial ou global,
por percentual ou por valores fixos estipulados e ainda, que seja possível reajustar por nível da tabela salarial.
32.276.
Possibilitar a exclusão da simulação de reajuste salarial lançado para o nível salarial ou matrículas dos
funcionários.
33.

SISTEMA E-SOCIAL

33.1. Possibilitar a visualização de eventos pendentes de envio em sua data limite no formato de calendário.
33.2. Possibilitar que para as inconsistências de "Erro" e "Alerta", sejam demonstradas na forma de mensagem de
orientação ao usuário.
33.3. Possibilitar que as validações sejam destacadas na forma de listagem, os registros de domínios integrados.
33.4. Possibilitar a listagem das inconsistências identificadas na validação pelo Schema.
33.5. Possibilitar a entrada de dados de domínio de estagiários.
33.6. Possibilitar envio dos arquivos para o eSocial via Web Service
33.7. Deverá permitir gerar um pacote de configurações e disponibilizar na ferramenta de orquestração.
33.8. Deverá possibilitar em uma listagem de eventos aguardando envio (que estão aptos a serem enviados) selecionar um
ou vários itens e executar para os selecionados a ação e enviar.
33.9. Possibilitar a consulta dos resultados da integração com o eSocial.
33.10. Possibilitar o envio de dados para o domínio de cargos.
33.11. Possibilitar a assinatura da conexão com o serviço do eSocial.
33.12. Possibilitar a inserção de feriados na agenda. Feriados devem ser considerados na geração do prazo limite de envio,
antecipando os eventos para o dia útil imediatamente anterior ao feriado.
33.13. Possibilitar a validação dos arquivos usando schemaxsd provido pelo governo.
33.14. Possibilitar a consolidação de domínios em eventos.
33.15. Permitir ao usuário trocar de entidade sem sair do sistema.
33.16. Permitir retornar das consultas de validações, sem perder o filtro utilizado.
33.17. Possibilitar o envio de dados para o domínio de ambiente de trabalho.
33.18. Possibilitar a realização da alteração ou exclusão de um histórico de domínio via API, respeitando as regras
definidas para situação do registro.
33.19. Possibilitar a consulta e controle da situação do registro que foi transformado no formato eSocial, em todas as etapas
do processo de envio.
33.20. Sistema deve possuir modelo de relatório de domínios integrados para gerador de relatórios.
33.21. Possibilitar a entrada de dados de domínio de conselheiros tutelares.
33.22. Possibilitar ignorar uma consolidação via script e retornar ao domínio a situação como 'IGNORADA', permitindo
devolver ao sistema de origem da informação essa situação e desbloquear o domínio.
33.23.
Possibilita a utilização das datas informadas nos prazos de inicio das etapas do eSocial em scripts.
33.24.
Possibilitar envio dos lotes de informações para o eSocial.
33.25. Deverá permitir o envio de lotes podendo selecionar um ou vários eventos para assinatura e envio.
33.26.
Deverá permitir o filtro rápido pelo tipo de evento (Iniciais, tabelas, periódicos e não periódicos) e pela situação do
evento.
33.27.
Deverá permitir consultar os erros, quando houver, do retorno do governo.
33.28.
Permitir a configuração da transformação dos registros de domínio, no formato de arquivos do eSocial.
33.29.
Disponibilizar indicativos no dashboard das seguintes rotinas: Domínios integrados;
Eventos gerados;
Lotes e Social; e Próximos envios
33.30.
Possibilitar a aplicação da primeira camada de validação sobre os domínios integrados, de forma automática
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logo que o registro é inserido no sistema.
33.31.
Possibilitar a entrada de dados por domínio registrando históricos das informações.
33.32.
Possibilitar o envio de dados para o domínio de entidade.
33.33.
Possibilitar a entrada de dados de domínio de pessoas.
33.34.
Possibilitar a entrada de dados por meio de domínios integrados que são configurados e mantidos pela
mantenedora do sistema.
33.35.
Permitir a configuração de eventos para o eSocial.
33.36.
Possibilitar o envio de dados para o domínio de ambiente de trabalho.
33.37.
Permitir a exclusão de domínios relacionados que estão sendo utilizados em alguma validação.
33.38.
Realizar a validação de dados por meio de scripts de validação.
33.39.
Possibilita verificar dados referentes aos prazos de início do eSocial e alterar tipo de ambiente.
34. SISTEMA PONTO ELETRÔNICO

34.1. Possibilidade de as marcações serem coletadas através do computador.
34.2. Permitir acessar os dias para inserir a marcação faltante ou desconsiderar uma marcação equivocada,
possibilitando reapurar o dia e fechá-lo.
34.3. Permitir trocas de horários e períodos sem limites para cadastro de empregados, possibilitando:
34.4. Apuração das horas configurável pelo usuário;
34.5. Controle de horários semanais e turnos contínuos;
34.6. Programação de afastamento;
34.7. Controle de saldos de horas dos servidores;
34.8. Consulta dos cadastros;
34.9. Exportação para a folha de pagamento;
34.10.
Emissão do cartão ponto;
34.11.
Relação dos empregados ausentes e presentes na autarquia em determinado período;
34.12.
Resumo das horas apuradas;
34.13.
Relação das marcações para análise global;
34.14.
Relatório prévio do movimento gerado para a folha de pagamento.
34.15.
Possuir relatórios gerenciais
34.16.
Permitir configuração das ocorrências de horas extras, faltas, adicional noturno e demais ocorrências de folha,
para gerar lançamento diretamente na folha de pagamento.
34.17.
Fazer a conversão do adicional noturno: 60 minutos para 52,3 minutos.
34.18.
Permitir configuração de vários tipos de horários permitindo compensação dentro do mês.
34.19.
Permitir a realização da manutenção do cartão ponto, sem possibilitar a exclusão da marcação original.
Quando houver necessidade de excluir uma marcação original equivocada, no lugar de excluir a marcação original, o sistema
deve dispor de recurso para desconsiderar esta marcação da apuração, sem excluí-la.
34.20.
Possuir relatório de horas apuradas, por servidor e por ocorrência. Permitindo agrupar os valores por
ocorrência e suprimir as faltas não descontadas em folha.
34.21.
Possuir recurso para impedir que a marcação original (importada do relógio), seja excluída durante as
manutenções do ponto. Permitindo apenas, que a marcação original seja desconsiderada e deixe de exercer influência
sobre a apuração.
34.22.
Possuir recurso para excluir uma ocorrência, marcar a falta para não descontar em folha ou abonar faltas.
34.23.
Possuir relatório de absenteísmo configurado.
34.24.
Possuir recurso para fechar o dia, não gerando mais valores para este dia.
34.25.
Demonstrar marcações originais do dia, acompanhada da informação se esta foi considerada ou não.
34.26.
Demonstrar marcações apuradas no dia, acompanhada da informação se esta é original ou inserida.
34.27.
Permitir configuração de feriados fixos, móveis e de ponto facultativo.
34.28.
Permitir cadastro de períodos de apuração do ponto.
34.29.
Permitir fechamento do período de apuração das ocorrências de forma geral e individual (individual para
cálculo de rescisões).
34.30.
Permitir controle de revezamento de período a cada dia, semana ou mês.
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34.31.
Possibilitar flexibilidade de horários, permitindo a jornada de trabalho em horários diferentes.
34.32.
Permitir registrar marcações de ponto com exatidão.
34.33.
Possibilitar que as marcações sejam enviadas diretamente para um servidor de dados na internet, e
disponibilizadas em tempo real, podendo ocorrer à coleta de dados a partir de qualquer computador, não sendo necessário
coletar as informações diretamente no relógio físico.
34.34.
Possibilitar integração automática com os sistemas de recursos humanos através da coleta das informações de
relógios, locais de trabalho, servidores.
34.35.
Permitir ao usuário consultar suas marcações de ponto e identificar antecipadamente possíveis erros de
marcações.
34.36.
Permitir a criação de vários relógios, em locais de trabalhos diferentes.
34.37.
Possuir relatório para consultar as marcações registradas no relógio, podendo filtrar os dados para emissão
deste relatório.
34.38.
Permitir definir quais entidades podem registrar marcações em cada relógio.
34.39.
Permitir definir que servidores registrem marcações em qualquer relógio.
35. SISTEMA ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO

35.1. O Atendimento ao Servidor Público via Internet deverá permitir o acesso via internet das informações dos
servidores.
35.2. Disponibilizar consulta e emissão do contracheque
35.3. Disponibilizar consulta dos dados cadastrais dos servidores
35.4. Disponibilizar consulta e emissão da ficha financeira do servidor
35.5. Permitir consulta e emissão do comprovante de rendimentos
35.6. Possibilitar a solicitação de cursos de aperfeiçoamento.
35.7. Permitir seleção de permissões de acesso por usuário ou de administrador.
35.8. Possuir relatório com informações que comprovem o rendimento e retenção de IRRF.
35.9. Possuir relatório da movimentação dos servidores por exercício, detalhando as bases de cálculo.
35.10.
Possuir cadastro de pessoas com parametrização de campos editáveis pelo servidor para alteração de dados
cadastrais.
35.11.
Permitir que o administrador autorize ou não as alterações de cadastro solicitadas pelos servidores.
35.12.
Permitir cadastro de assinaturas para uso em correspondências. Sendo possível ao servidor ter várias
assinaturas cadastradas, porém somente uma será considerada padrão no sistema.
35.13.
Possibilitar comunicação dos servidores através de correspondências Eletrônicas via sistema.
35.14.
Possibilitar a visualização dos registros de pontos
35.15.
Possibilitar a visualização de saldo de banco de horas.
35.16.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de adiantamento de 13°
salário.
35.17.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de adiantamento de férias.
35.18.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de adiantamento salarial.
35.19.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de benefício, como plano de
saúde.
35.20.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade emitem os recibos referentes aos pagamentos
efetuados por meio da folha de pagamento.
35.21.
Possibilitar aos usuários a emissão de relatórios com todas as informações que comprovem o rendimento e
retenção de IRRF de funcionários.
35.22.
Possibilitar aos usuários a emissão por meio de relatório as marcações de ponto selecionando o ano e período de
apuração.
35.23.
Possibilitar aos usuários com perfil administrador personalizarem o formato do usuário e senha.
35.24.
Possibilitar aos usuários com perfil administrador alterarem a senha dos usuários adicionados a partir do
sistema.
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36.

SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

36.1. Ser alimentado automaticamente em períodos pré-determinados de no máximo 24 horas de intervalo.
36.2. Possuir filtros para seleção de entidades.
36.3. Conter funcionalidade para aumento da granularidade das informações exibidas, contendo a opção de efetuar
consulta de todas as unidades de forma consolidada.
36.4. Possuir cadastro para exibição das consultas, permitindo que o cliente configure qual consulta deseja exibir por
entidade que ele tem acesso.
36.5. Possibilitar o relacionamento de documentos com os processos de licitação.
36.6. Permitir realizar a atualização de dados de forma preferencialmente automática, com a utilização de agendas
configuradas na periodicidade requisitada pelo usuário.
36.7. Permitir exportar em formato CSV as informações do Transparência, utilizando filtros disponibilizados para cada
série de dados.
36.8. Permitir personalizar o nível de detalhamento das consultas apresentadas.
36.9. Permitir consulta de Receitas, Despesas, Frotas, Licitações e quadro de pessoal.
36.10. Permitir download em PDF do Cronograma de ações da Portaria STN Nº 828/2011.
36.11. Permitir download de anexos em PDF (Receita e Despesa por categoria de econômicos, Despesa por
programa de trabalho, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Variações Patrimoniais).
36.12. Possuir cadastro de usuários administradores com acesso na área administrativa do aplicativo.
36.13. Deverá conter filtros para seleção da entidade pública municipal que disponibiliza a informação, contendo a opção
de efetuar consulta de todas as unidades de forma consolidada.
36.14. Permitir ativar modo de alto contraste para facilitar acesso a deficientes visuais.
36.15. Permitir a exibição das remunerações salarias dos servidores.
36.16. Permitir a entidade escolher se deseja exibir ou omitir as informações salariais.
36.17. Permitir que o cidadão possa efetuar questionamentos através de um canal direto com a entidade, e ainda que o
responsável pelo setor possa fornecer as respostas aos questionamentos.
36.18. Permitir que a entidade disponibilize relatórios conforme a sua necessidade.
36.19. Permitir a parametrização do cabeçalho e Rodapé por Município.
36.20. A aplicação on-line deverá exibir as propostas da licitação.
36.21. Na consulta de Links é possível definir se será possível visualizar as informações de uma entidade específica ou de
todas as entidades vinculadas a um determinado município.
36.22. A aplicação on-line deverá permitir identificar os servidores efetivos que ocupam um cargo comissionado
através de um filtro parametrizável.
36.23. Permitir exportar em formato CSV as informações do Portal da Transparência, utilizando filtros disponibilizados para
cada série de dados.
36.24. A aplicação on-line deve rodar em protocolo de comunicação seguro, denominado de HTTPS;
36.25. Atender a todos os requisitos dispostos na Legislação.
36.26. Atender a todas as exigências dos órgãos fiscalizadores.
36.27. Permitir a divulgação das informações das compras diretas, ou seja, compras sem processo licitatório
realizadas pela entidade.
36.28. Permitir que a entidade divulgue no Portal da Transparência os Relatórios de Gestão Fiscal e Resumidos da
Execução Orçamentária, conforme Lei 101/00 e Lei 9.755/98
36.29. Demonstrar a folha de pagamento dos funcionários, permitindo configurar a forma de exibição de proventos e
descontos.
36.30. Demonstrar consulta de funcionários por tipo de contrato.
36.31. Possibilita que usuário realize as consultas utilizando a consolidação de todas as entidades do município ou
realize a filtragem de uma das entidades de seu interesse.
36.32.
Permitir filtrar a consulta de licitações da entidade pelo ano de abertura do processo licitatório no Portal da
Transparência.
36.33.
Permitir a divulgação dos responsáveis pelos bens da entidade na consulta de bens patrimoniais no Portal da
Transparência.
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36.34.
Disponibilizar termos padrões no glossário, para facilitar o entendimento de termos técnicos utilizados no Portal da
Transparência.
36.35.
Notificar os usuários administradores sobre atraso na atualização dos dados do Portal da Transparência.
36.36.
Disponibilizar ferramenta de pesquisa para facilitar a busca de informações no Portal da Transparência.
36.37.
Permitir que a entidade divulgue relatórios opcionais nos formatos de extensão PDF, ODT, ODS e CSV.
37.

Atendimento ao Cidadão

37.1. Possuir ambiente para que o usuário administrador realize a configuração de criação e edição
de menu.
37.2. Permitir que o cidadão acesse um menu de serviços na tela inicial.
37.3. Possibilitar que o usuário administrador configure o sistema para utilização de convênios
bancários que utilizem PIX para pagamento.
37.4. Permitir ao contribuinte o acompanhamento de sua situação junto à entidade, por meio de
consulta e emissão, apresentando débitos e dívidas com valores atualizados em tempo real.
37.5. Possibilitar ao contribuinte, acesso à emissão de alvarás, guias de pagamento e emissão de
certidões, através da internet.
37.6. Possibilitar ao contribuinte a autenticação do código de controle para comprovar a veracidade
dos alvarás emitidos pela internet.
37.7. Possibilitar a utilização de um teste de desafio cognitivo para comprovar que humanos estão
realmente acessando o sistema (Captcha).
37.8. Permitir ao contribuinte o acompanhamento da situação financeira de seus imóveis e
econômicos junto à entidade, por meio de consulta, apresentando débitos e dívidas com valores
atualizados em tempo real.
37.9. Propiciar a autenticação do documento de Certidão Negativa de Débitos Municipais impresso
via Internet.
37.10. Permitir que o contribuinte possa efetuar a alteração de suas senhas de acesso.
37.11. Permitir que o contribuinte efetue seu cadastro por meio da internet, utilizando assinatura
digital e anexo de documentos.
37.12. Permitir de forma configurável que os contadores, imobiliárias ou cartórios acessem as
informações dos clientes que representam.
37.13. Propiciar a emissão de documentos, como certidões e Alvarás pela internet de forma
personalizada, utilizando como base para verificação a situação financeira do contribuinte no sistema
tributário em tempo real.
37.14. Propiciar a emissão de guias de pagamento de qualquer Tributo Municipal, via Internet,
podendo ser emitidas por parcela com descontos ou acréscimos e ter suas informações atualizadas
em tempo real.
37.15. Propiciar a geração de um código de controle para averiguar a veracidade das informações
contidas no documento emitido pelo sistema.
37.16. Permitir a emissão de guias de pagamento, possibilitando a unificação de parcelas e receitas
distintas em uma só guia.
37.17. Permitir configurar quais informações serão demonstradas na consulta de Informações
Cadastrais.
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37.18. Disponibilizar ao administrador do site, em módulo administrativo, a lista de links para acesso
a funcionalidades direto do site da Prefeitura.
37.19. Permitir configurar a forma de cadastro do contribuinte, definindo se o cadastro será
automático ou por deferimento, se o cadastro será restrito por assinatura digital ou se obrigará
anexos de documentos.
37.20. Permitir configurar se haverá verificação quanto às declarações de serviços prestados e
tomados na emissão das certidões negativa de contribuinte e de econômico.
37.21. Permitir personalizar o layout das certidões negativas e dos alvarás que são editáveis,
definindo modelo específico para a Prefeitura.
37.22. Permitir configurar se a lista dos imóveis englobados será exibida na certidão negativa de
contribuinte e de imóvel.
37.23. Permite cadastrar convênios e emitir boletos bancários com a modalidade de Carteira com
Registro.
37.24. Permitir configurar quais informações do endereço do sacado serão exibidas nas guias de
pagamento.
37.25. Propiciar o envio da senha via e-mail nos casos de esquecimento, após solicitação do
contribuinte.
37.26. Propiciar emissão e configuração de Alvará de Vigilância Sanitária, de Meio Ambiente e de
licença e localização, bem como definir se haverá verificação dos débitos para geração do
documento.
37.27. Propiciar o cadastro de mensagem personalizada para obtenção de senha com a finalidade
de orientação ao contribuinte.
37.28. Permitir apresentar informações cadastrais de imóveis ou econômicos nas guias de
pagamento.
37.29. Permitir que a ferramenta tenha um acesso para os usuários da Prefeitura e outra para o
contribuinte.
37.30. Permitir a emissão de certidão de cadastro econômico já baixado (situação cadastral do
contribuinte, quando do encerramento das atividades econômicas ou da transferência para outra
localidade).
37.31. Propiciar alterar a data de vencimento de guias, possibilitando simular os acréscimos
conforme a data de vencimento.
38.

RECONHECIMENTO FACIAL
38.1. Permitir a realização de reconhecimento facial para controle da gestão.
38.2. Fornecer equipamento que permita a realização de reconhecimento facial, que possua ao
menos as seguintes funcionalidades:
38.3. Possuir capacidade de usuários, cadastro de faces e cartões superior ao número total de
alunos do estabelecimento de ensino, funcionários ou outros conforme o caso;
38.4. Possuir capacidade de registrar no mínimo quatro marcações diárias por aluno/funcionário,
durante três dias (72h), permitindo que o equipamento possa operar normalmente em um período
de ausência de internet;
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38.5. Permitir o funcionamento do reconhecimento facial, mesmo com ausência de conexão com
internet;
38.6. Possuir interface de comunicação Ethernet 10/100 com protocolo TCP-IP;
38.7. Dispor de display de no mínimo três polegadas, colorido, sensível ao toque ou que possibilite
a operação com algum outro dispositivo periférico, como mouse e teclado;
38.8. Possuir identificação por face, cartão RFID (125 kHz) e senha;
38.9. Possuir verificação 1:1, que compara a biometria do usuário atual com a do usuário
selecionado, e 1:N, que permite a comparação entre o usuário atual e os usuários registrados;
38.10.

Possuir tempo de identificação menor igual a três segundos;

38.11.

Possuir precisão no reconhecimento facial igual ou superior à 99,5%;

38.12.

Dispor de recurso para detecção de fakes ou liveness detection, permitindo a

validação de que trata-se de uma pessoa e não uma foto estática, podendo fazer uso de
tecnologia equivalente, com a mesma finalidade;
38.13.

Permitir o reconhecimento de faces em distâncias a partir de meio metro, ou superior;

38.14.

Possuir sistema óptico infravermelho ou similar, permitindo a identificação facial em

ambientes variados de diferentes condições de luminosidade;
38.15.

Permitir adicionar e alterar de forma remota as fotos que serão utilizadas no

reconhecimento facial;
38.16.

Permitir consultar e apagar os registros de presença de forma remota, possibilitando a

identificação do usuário, formato de autenticação, resultado da tentativa de acesso, data e hora;
38.17.

Exigir usuário e senha ou outro formato de autenticação seguro para todas as

operações de gerenciamento de usuários a serem executadas remotamente;
38.18.

Possuir capacidade de operação com internet inferior a 100 kbps;

38.19.

Possuir confirmação de reconhecimento visual e sonora por voz, em língua

portuguesa;
38.20.

Possuir manual de instruções impresso ou digital a respeito do modo de operação do

equipamento e da realização dos cadastros;
38.21.

39.

Possuir fonte de alimentação compatível com rede 110/220V;

SISTEMAS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO

39.1. Os sistemas da área da educação poderão funcionar de maneira distinta (não integrada) dos demais sistemas
39.2. Aplicam-se aos sistemas de educação no que couber os itens 40 a 45 desse termo de referência.
39.3. A importação/conversão dos dados restringe-se aos dados necessários para o correto funcionamento do sistema
Biblioteca.
40.

SISTEMA EDUCACIONAL
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40.1. Os sistemas da área da educação poderão funcionar de maneira distinta (não integrada) dos demais sistemas.
40.2. Permitir a integração de dados de aluno(s) entre os sistemas de gestão educacional e gestão da merenda da
fornecedora do produto, otimizando assim a rotina dos profissionais.
40.3. Permitir a integração de dados cadastrais dos estabelecimentos de ensino entre os sistemas de gestão
educacional e gestão da merenda, mantidos pela empresa fornecedora do produto, otimizando assim a rotina do profissional
responsável pela merenda escolar.
40.4. Permitir a integração de dados de nutricionistas entre os sistemas de gestão educacional e gestão da merenda da
fornecedora do produto.
40.5. Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, alterar a situação final
das matrículas dos alunos de forma manual.
40.6. Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, filtrar e selecionar os
alunos matriculados que devem ser rematrículas de um período letivo para outro.
40.7. Possibilitar a geração do arquivo para atendimento ao Educa Censo de acordo com layout estabelecido pelo INEP.
40.8. Possibilitar a visualização da matriz curricular com informações específicas de cada etapa de ensino.
40.9. Realizar o somatório dos dias letivos de cada mês, período avaliativo e ano, conforme definição da data inicial e final
dos períodos do calendário escolar da matriz curricular.
40.10. Demonstrar o total dos dias letivos de cada mês e ano, conforme definição da data inicial e final do ano letivo
considerando eventos e feriados vinculados ao calendário escolar da secretaria de educação.
40.11. Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino manter as informações do calendário escolar das
matrizes curriculares oferecidas no estabelecimento de ensino.
40.12. Disponibilizar recurso de pesquisa das pessoas ao realizar o cadastramento de funcionários, contribuindo para evitar
a duplicidade de informações.
40.13. Possibilitar a manutenção da lista de e-mails nos cadastros de alunos, estabelecimentos de ensino e
funcionários.
40.14. Possibilitar a inclusão de campos adicionais pelo próprio usuário na funcionalidade cadastro de
estabelecimentos de ensino, permitindo assim a sua personalização.
40.15. Possibilitar a visualização e alteração da ordem de classificação do aluno, na lista de espera.
40.16. Permitir ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino informar na matrícula do aluno se ele deve ser
avaliado de forma descritiva devido à necessidade de atendimento educacional especializado.
40.17. Possibilitar ao profissional da educação a realização do encerramento dos períodos avaliativos e exames finais,
podendo assim gerenciar os registros dos respectivos períodos.
40.18. Possibilitar a edição das informações dos registros de movimentações de Exoneração, Demissão,
Aposentadoria, Remoção e Afastamento dos funcionários da rede de ensino.
40.19. Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino restaurar a configuração dos instrumentos de avaliação conforme
configuração definida pela secretaria de educação.
40.20. Permitir que os alunos da turma sejam ordenados por nome, número da chamada e situação do componente
curricular para o registro do desempenho escolar.
40.21. Permitir o registro do desempenho escolar dos alunos por meio das competências, conhecimentos/conteúdos,
habilidades/capacidades e atitudes de cada componente curricular da turma e em seus respectivos períodos
avaliativos e exames finais.
40.22. Permitir a manutenção dos cargos utilizados na rede de ensino.
40.23. Permitir o registro do desempenho escolar dos alunos de acordo com o tipo de avaliação definido para cada área de
conhecimento e/ou componente curricular da turma nos seus respectivos períodos avaliativos, exames finais, conselho de
classe e média final.
40.24. Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados de docência dos profissionais escolares em sala de aula,
como código da turma que leciona, função que exerce (docente, auxiliar, monitor, intérprete), quais disciplinas leciona.
40.25. Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino configurar o seu quadro de vagas, definindo as matrizes
curriculares, etapas de ensino, turnos, saldo inicial e vagas reservadas para a inscrição da matrícula.
40.26. Possibilitar o vínculo dos alunos com os seus respectivos responsáveis.
40.27. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino consultar uma listagem com os alunos
que passaram pelo processo de rematrícula, visualizando se o aluno foi rematrículado ou não.
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40.28. Possibilitar ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino a tomada de decisão
de remover o professor do quadro de horários ao realizar a desenturmação.
40.29. Possibilitar a configuração da idade mínima e máxima que os alunos devem ter em cada etapa de ensino da matriz
curricular.
40.30. Possibilitar a exibição de todas as disciplinas ao carregar a turma em desempenho escolar.
40.31. Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados de caracterização e infraestrutura da escola, bem como os
dados de sua equipe diretiva, local do funcionamento, dependências existentes (como salas de aula, ginásio de
esportes, laboratórios).
40.32. Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados de documentos e endereços dos estudantes. Nestes dados
estão contemplados o seu endereço completo e sua documentação, como CPF, número da identidade ou certidão de
nascimento.
40.33. Permitir o vínculo de competências, conhecimentos/conteúdos, habilidades/capacidades e atitudes para cada
componente curricular da etapa de ensino da matriz curricular.
40.34. Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a emissão do documento de diário de classe para o
registro das avaliações dos alunos da turma.
40.35. Permitir a manutenção dos motivos de movimentações e remanejamentos internos utilizados na rede de
ensino.
40.36. Permitir ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar a movimentação de reclassificação
por aceleração ou por avanço de alunos matriculados na modalidade Educação básica.
40.37. Possibilitar a visualização dos componentes curriculares da turma quanto a orientação curricular (base
nacional comum ou parte diversificada) e eixo temático definidos na matriz curricular.
40.38. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a emissão do comprovante do
candidato na lista de espera da rede de ensino.
40.39. Possibilitar que a situação final do componente curricular da etapa de ensino no histórico escolar do aluno seja
personalizada, quando o histórico for da modalidade EJA e organizado de forma modular.
40.40. Possibilitar ao profissional da secretaria de educação uma consulta rápida da listagem de dispensas de todos os
alunos da rede de ensino e por ano letivo.
40.41. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar a manutenção das inscrições dos
candidatos na lista de espera da rede de ensino.
40.42. Permitir o vínculo de feriados no calendário escolar da secretaria de educação, possibilitando defini-los quanto a dia
letivo e dia trabalhado. Permitir a manutenção dos campos de experiência utilizados na rede de ensino.
40.43. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a emissão do relatório de
documentos entregues e pendentes do aluno.
40.44. Possibilitar a visualização das as matrículas do aluno na entidade, exceto as pertencentes aos tipos "Atividades AEE" e
"Atividade complementar" e também os registros de histórico escolar do aluno, na listagem de históricos escolares.
40.45. Permitir a manutenção dos eixos temáticos utilizados na rede de ensino. Possibilitar ao profissional da educação
a realização do processo de encaminhamento de uma inscrição para matrícula a um estabelecimento de ensino.
40.46. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino visualizar as inscrições dos candidatos
realizada pelo processo de inscrição, para matrículas da rede de ensino.
40.47. Possibilitar a ativação ou desativação do tipo de avaliação, permitindo assim a sua utilização ou não na rede de
ensino.
40.48. Permitir a manutenção dos estabelecimentos de ensino com a possibilidade de registrar as informações gerais, área de
atuação, infraestrutura, documentação, avaliações externas, dependências e equipe diretiva.
40.49. Possibilitar a alteração da situação dos componentes curriculares da matrícula dos alunos utilizando situações
predefinidas pelo sistema.
40.50. Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, registrar
acompanhamentos pedagógicos de forma individual ou para vários alunos da turma simultaneamente, agilizando assim o
registro das informações.
40.51. Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, a montagem do quadro de
horários simultaneamente para várias turmas do estabelecimento de ensino.
40.52. Possibilitar a realização de filtros das informações das matrículas dos alunos por ano letivo.
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40.53. Permitir ao profissional da educação ou dos estabelecimentos de ensino vincular as avaliações externas
aplicadas nos respectivos estabelecimentos de ensino.
40.54. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a emissão de documentos de boletim
escolar dos alunos.
40.55. Permitir realizar o somatório da carga horária total da etapa de ensino do histórico escolar conforme valor da carga
horária definida para cada componente curricular da etapa de ensino.
40.56. Possibilitar ao profissional da educação a impressão do calendário escolar da secretaria de educação.
40.57. Permitir a manutenção das disciplinas utilizadas na rede de ensino.
40.58. Permitir que as matrículas exibidas na listagem de histórico escolar sejam editadas apenas pelo
estabelecimento de ensino da matrícula ou pela secretaria de educação.
40.59. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino cancelar as inscrições dos
candidatos na lista de espera da rede de ensino.
40.60. Possibilitar a configuração do tempo de duração que as aulas e os intervalos entre as aulas devem ter em cada
dia da semana.
40.61. Possibilitar a manutenção da lista de deficiências e doenças dos funcionários.
40.62. Permitir a manutenção das deficiências.
40.63. Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, visualizar o
histórico de enturmações e desenturmações dos professores, professores auxiliares e regentes de cada turma.
40.64. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino registrar os dias da semana e os
horários de disponibilidade dos professores de cada estabelecimento de ensino.
40.65. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino desfazer o indeferimento das
inscrições de candidatos inscritos no processo de inscrição para matrículas da rede de ensino.
40.66. Permitir que a cópia de informações de um ano letivo para outro copie os dados da secretaria de educação para a
própria secretaria de educação ou de um estabelecimento de ensino para o próprio estabelecimento de ensino.
40.67. Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino elaborar fórmulas de cálculo do desempenho escolar dos
alunos relacionadas aos períodos avaliativos e letivos, utilizando fórmulas definidas pela secretaria de educação ou
específica do estabelecimento.
40.68. Permitir a manutenção dos objetivos de aprendizagem utilizados na rede de ensino.
40.69. Possibilitar ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, publicar os
acompanhamentos pedagógicos dos alunos para um produto da mantenedora.
40.70. Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino configurar os instrumentos de avaliação por ano letivo utilizando a
configuração definida pela secretaria de educação ou específica do estabelecimento de ensino.
40.71. Permitir o registro de retorno da movimentação de afastamento dos funcionários da rede de ensino.
40.72. Permitir a configuração de várias turmas simultaneamente quanto ao valor máximo de desempenho escolar que os
alunos podem obter em cada período avaliativo.
40.73. Permitir que os alunos da turma sejam filtrados pela situação da matrícula para o registro do desempenho
escolar.
40.74. Realizar a matrícula dos funcionários na rede de ensino vinculando-os aos respectivos locais de trabalho.
40.75. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino visualizar as informações dos alunos não
rematrículados pelo processo de rematrícula e o motivo pelo qual não foram rematrículados.
40.76. Permitir ao profissional da educação configurar as matrículas dos alunos por ano letivo, modalidade e nível
escolar, que servirá de base para todos os estabelecimentos de ensino da rede de ensino.
40.77. Permitir a manutenção de cadastro de religiões.
40.78. Controlar a quantidade de alunos de cada turma, não permitindo enturmar alunos acima da quantidade máxima
definida.
40.79. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a emissão de documentos de ficha individual
dos alunos, utilizando modelos mantidos pela empresa fornecedora do produto.
40.80. Possibilitar a definição das características específicas das turmas de atividades complementares e de
atendimento educacional especializado (AEE) quanto as atividades oferecidas, data inicial e final das atividades e carga
horária das atividades.
40.81. Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a visualização das matrículas do próprio
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estabelecimento de ensino por ano letivo.
40.82. Possibilitar a visualização de indicadores com a quantidade de candidatos inscritos, matriculados e cancelados na
lista de espera da rede de ensino no ano letivo.
40.83. Permitir o registro de pessoas que fazem parte da filiação dos alunos da rede de ensino.
40.84. Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino restaurar a configuração do planejamento de aula
conforme configuração definida pela secretaria de educação.
40.85. Possibilitar a visualização dos alunos que a pessoa possui vínculo como responsável.
40.86. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar várias matrículas em diversas
modalidades para o mesmo aluno e no mesmo ano letivo, possibilitando assim o controle das matrículas de cada aluno.
40.87. Permitir configurar o vínculo dos alunos com seus responsáveis quanto a retirada do aluno da escola e em quais
dias da semana o responsável possui permissão para isso.
40.88. Possibilitar a inclusão de campos adicionais na funcionalidade cadastro de disciplinas, permitindo assim a sua
personalização.
40.89. Possibilitar que os componentes curriculares da etapa de ensino do histórico escolar sejam classificados quanto
a orientação curricular - base nacional comum ou parte diversificada.
40.90. Permitir ao profissional da educação o bloqueio do calendário escolar da secretaria de educação para os
estabelecimentos da rede de ensino.
40.91. Possibilitar a visualização de indicadores com a quantidade total de alunos registrados, agrupando por sexo e
também por alunos com deficiência.
40.92. Possibilitar que a etapa de ensino do histórico escolar seja classificada.
40.93. Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino configurar as matrículas dos alunos utilizando a
configuração definida pela secretaria de educação ou específica do estabelecimento de ensino.
40.94. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento realizar o resultado de desempenho escolar na área de
conhecimento, considerando os seus componentes curriculares vinculados, utilizando fórmulas de cálculo mantidas pela
empresa fornecedora do produto ou fórmulas personalizadas.
40.95. Permitir a manutenção das configurações dos tipos de avaliação utilizados na rede de ensino.
40.96. Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino restaurar a configuração das matrículas dos alunos
conforme configuração definida pela secretaria de educação.
40.97. Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a visualização do saldo inicial e atual, e o total de vagas
reservadas e vagas preenchidas do estabelecimento de ensino.
40.98. Possibilitar a ativação ou desativação da configuração de horas/aula por dia, permitindo assim a sua utilização ou não
nas turmas.
40.99. Possibilitar na listagem de históricos escolares, a seleção de matrículas e históricos de uma determinada
modalidade e nível escolar que devem ser emitidos no documento de Histórico Escolar.
40.100. Possibilitar a manutenção da lista de telefones dos alunos, estabelecimentos de ensino e funcionários.
40.101. Permitir o registro da frequência escolar dos alunos até o período avaliativo em que o aluno permaneceu
na turma.
40.102. Possibilitar a visualização dos alunos matriculados em uma determinada etapa de ensino e que possuem
pendência de enturmação.
40.103. Permitir a criação de novas turmas apenas quando as vagas das turmas existentes estiverem todas preenchidas.
40.104. Permitir ao profissional da educação elaborar fórmulas de cálculo do desempenho escolar dos alunos relacionadas
aos períodos avaliativos e letivos por ano letivo, que servirá de base para todos os estabelecimentos de ensino da rede de
ensino.
40.105. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a emissão do documento de declaração
de transferência dos alunos.
40.106. Disponibilizar motivos de movimentações e remanejamento interno mantidos pela empresa fornecedora do
produto, para utilização na rede ensino.
40.107. Permitir o registro da frequência escolar dos alunos em dias por período avaliativo em turmas da educação
básica, cursos de aceleração, educação de jovens e adultos (EJA) e cursos complementares.
40.108. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino manter as matrículas dos alunos na rede de
ensino e em suas respectivas modalidades e níveis de ensino.
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40.109. Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados de identificação dos alunos, como código do aluno na
escola, nome completo, data de nascimento, sexo, raça, filiação, local de nascimento, se possui alguma deficiência.
40.110. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a emissão de documentos de histórico
escolar dos alunos.
40.111. Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino configurar as frequências por ano letivo utilizando a
configuração definida pela secretaria de educação ou específica do estabelecimento de ensino.
40.112. Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a emissão do documento de atestado de vaga para os
alunos.
40.113. Permitir o registro da frequência escolar dos alunos em aulas por módulo, em turmas da educação de jovens e
adultos (EJA) organizadas em módulos.
40.114. Possibilitar que o processo de classificação dos candidatos inscritos no processo de inscrição para matrículas da
rede de ensino, seja realizado por nível escolar.
40.115. Possibilitar a configuração da quantidade de aulas para cada dia da semana por componente curricular na
turma.
40.116. Permitir ao profissional da educação a liberação ou o bloqueio da manutenção do quadro de vagas para os
estabelecimentos de ensino da rede.
40.117. Possibilitar a realização da classificação dos candidatos inscritos no processo de inscrição para matrículas,
conforme quantidade de vagas disponíveis na rede de ensino.
40.118. Possibilitar a configuração dos eventos do calendário escolar da secretaria de educação, quanto às suas
características específicas, público-alvo e definição da cor do evento no calendário.
40.119. Possibilitar a visualização dos candidatos inscritos no processo de inscrição para matrículas da rede de ensino,
agrupados por: candidato, estabelecimentos, turno ou etapa de ensino.
40.120. Permitir ao profissional da educação manter as informações do calendário escolar da secretaria de educação do
município.
40.121. Possibilitar a configuração dos eventos do calendário escolar do estabelecimento de ensino, quanto às suas
características específicas, público-alvo e definição da cor do evento no calendário.
40.122. Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, a criação de vários
quadros de horários para as mesmas turmas com períodos de vigência distintos.
40.123. Possibilitar a ativação ou desativação das matrizes curriculares, permitindo assim a sua utilização ou não na rede de
ensino. Ao realizar a matrícula de um aluno e se este possuir uma matrícula ativa em outro estabelecimento na mesma
modalidade de ensino, o profissional da educação ou do estabelecimento de ensino é notificado sobre o local onde o
aluno está matriculado.
40.124. Permite realizar o vínculo da equipe diretiva nos respectivos estabelecimentos de ensino. Demonstrar o total dos dias
letivos de cada mês e ano, conforme definição da data inicial e final do ano letivo considerando eventos e feriados vinculados
ao calendário escolar do estabelecimento de ensino.
40.125. Possibilitar a realização de upload do edital de inscrição para intenção de matrícula. Possibilitar a visualização
das informações dos alunos da turma para o registro do desempenho escolar. Devem ser elas: nome, foto, situação da
matrícula, data da matrícula do aluno.
40.126. Possibilitar a realização de filtros das rematrículas com base nas informações das matrículas dos alunos.
40.127. Possibilitar a inclusão de campos adicionais na funcionalidade cadastro de alunos, permitindo assim a sua
personalização.
40.128. Possibilitar ao profissional da educação e do estabelecimento de ensino visualizar os professores ativos e os
alunos ativos e inativos de cada turma.
40.129. Possibilitar ao profissional da educação visualizar a agenda dos professores da rede de ensino, com informações de
feriados e eventos cujo público-alvo sejam os professores e disponibilidade de dias e horários de cada professor.
40.130. Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino visualizar a agenda dos professores do
estabelecimento de ensino, com informações de feriados e eventos cujo público-alvo sejam os professores e
disponibilidade de dias e horários de cada professor.
40.131. Realizar o registro de medições antropométricas dos alunos.
40.132. Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados de situação, rendimento e resultados dos
estudantes ao término do ano letivo bem como a mudança de vínculo escolar do estudante após a data de referência
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do Censo Escolar.
40.133. Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, enturmar vários
regentes para a mesma turma indicando qual deles é o principal, possibilitando assim maior flexibilização nas
enturmações. Realizar o somatório da carga horária total da etapa de ensino da matriz curricular conforme valor da carga
horária definida para cada componente curricular da etapa de ensino.
40.134. Permitir ao profissional da educação registrar o nome social do aluno, proporcionando assim que o aluno seja
reconhecido pelo nome que se identifica.
40.135. Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, desenturmar os
professores, professores auxiliares e regentes das suas respectivas turmas. Possibilitar a realização de filtros das
informações referentes aos movimentos escolares da rede de ensino ou de estabelecimentos de ensino
específicos
40.136. Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a visualização da configuração do processo de inscrição das
matrículas, suas características específicas, os estabelecimentos de ensino participantes e os critérios de classificação dos
inscritos.
40.137. Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, realizar filtros das
turmas por matriz curricular, turno, turma, entre outros, possibilitando a visualização das informações as quais o
profissional tem interesse. Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados dos documentos e endereço dos
profissionais escolares em sala de aula
40.138. Permitir ao profissional da educação registrar documentos necessários para a realização das matrículas dos
alunos.
40.139. Permitir a manutenção dos responsáveis pelos alunos da rede de ensino com a possibilidade de informar os
dados pessoais e de documentação. Atualizar automaticamente o total de faltas de cada aluno da turma, a medida em
que as ausências são registradas.
40.140. Permitir o registro do desempenho escolar dos alunos definido pelo conselho de classe, de forma independente
do desempenho nos períodos avaliativos ou exames finais.
40.141. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino, realizar matrículas de dependência
dos alunos na rede de ensino em modalidades e níveis escolares pré configuradas para permitirem esse tipo de matrícula.
40.142. Permitir ao profissional da educação configurar as frequências por ano letivo, modalidade e nível escolar, que
servirá de base para todos os estabelecimentos de ensino da rede de ensino.
40.143. Permitir ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino desfazer a movimentação de reclassificação
por aceleração ou por avanço de alunos matriculados na modalidade Educação básica.
40.144. Possibilitar a visualização de listagens distintas com os candidatos inscritos, classificados, matriculados e
indeferidos, no processo de inscrição para matrículas da rede de ensino.
40.145. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a emissão do documento de
declaração de matrícula dos alunos
40.146. Possibilitar ao profissional da educação a visualização por gráficos e tabelas dos movimentos escolares da
rede de ensino ou de estabelecimentos de ensino específicos.
40.147. Possibilitar que as competências, conhecimentos/conteúdos, habilidades/capacidades e atitudes sejam
aplicadas para várias turmas simultaneamente nos seus respectivos períodos avaliativos e/ou exames finais.
40.148. Permitir o registro da frequência escolar dos alunos em aulas por período avaliativo em turmas da educação
básica, cursos de aceleração, educação de jovens e adultos (EJA), cursos complementares, atividades AEE e atividades
complementares.
40.149. Permitir a manutenção dos motivos de dispensa utilizados na rede de ensino. Permitir que os alunos da turma sejam
ordenados por nome ou por número da chamada para o registro da frequência escolar.
40.150. Possibilitar que os componentes curriculares da etapa de ensino da matriz curricular sejam classificados
quanto a orientação curricular (base nacional comum ou parte diversificada) e eixo temático. Apresentar a informação do
município de destino e o estabelecimento de ensino ao realizar a movimentação de uma matrícula, quando esta for do tipo
"Para outro município, estado ou país".
40.151. Atualizar automaticamente o percentual de frequência geral de cada aluno da turma, a medida em que as
ausências são registradas. Disponibilizar fórmulas de cálculo do desempenho escolar dos alunos relacionadas aos
períodos avaliativos, exames finais e período letivo, mantidas pela empresa fornecedora do produto.
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40.152. Permitir a manutenção das unidades temáticas e práticas de linguagem utilizadas na rede de ensino.
40.153. Permitir ao profissional da educação configurar as turmas por ano letivo que servirá de base para todos os
estabelecimentos de ensino da rede de ensino.
40.154. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar o remanejamento interno de
vários alunos simultaneamente de uma turma para outra turma do mesmo estabelecimento de ensino.
40.155. Permitir a cópia de informações de configuração de matrícula de um ano letivo para o outro.
40.156. Permitir a cópia de informações de configuração de turma de um ano letivo para o outro.
40.157. Permitir a cópia de informações de configuração de frequência escolar de um ano letivo para o outro.
40.158. Permitir a cópia de informações de fórmulas de cálculo de resultados dos períodos de um ano letivo para o outro.
40.159. Permitir a cópia de informações de fórmula do resultado do período avaliativo de um ano letivo para o outro.
40.160. Permitir a cópia de informações de fórmula do período letivo de um ano letivo para o outro. Permitir a cópia de
informações de fórmulas de cálculo dos instrumentos de avaliação de um ano letivo para o outro.
40.161. Permitir a cópia de informações de período letivo do calendário da rede de ensino de um ano letivo para o outro.
40.162. Permitir a cópia de informações de período letivo do calendário do estabelecimento de ensino de um ano letivo para
o outro.
40.163. Permitir a cópia de informações de período letivo do calendário da matriz curricular de um ano letivo para o outro.
Permitir a cópia de informações de quadro de vagas de um ano letivo para o outro.
40.164. Permitir a cópia de informações de turmas (turmas multisseriadas, configuração dos tipos de avaliação, forma
de avaliação dos instrumentos de avaliação, forma de avaliação dos períodos, funcionários específicos para turma,
conhecimentos/habilidades/atitudes.) de um ano letivo para o outro.
40.165. Permitir a manutenção das atividades complementares utilizadas na rede de ensino.
40.166. Permitir ao profissional da educação configurar os instrumentos de avaliação por ano letivo, modalidade e nível
escolar, que servirá de base para todos os estabelecimentos de ensino da rede de ensino.
40.167. Possibilitar o vínculo entre duas ou mais turmas, formando uma turma multisseriada. Disponibilizar recurso de
pesquisa das pessoas ao realizar o cadastramento da filiação dos alunos, contribuindo para evitar a duplicidade de
informações.
40.168. Disponibilizar atividades complementares mantidas pela empresa fornecedora do produto, para utilização na
rede ensino. Permitir ao profissional da educação elaborar fórmulas dos instrumentos de avaliação por ano letivo, que serão
utilizadas por todos os estabelecimentos de ensino da rede de ensino.
40.169. Possibilitar a visualização do calendário escolar do estabelecimento de ensino com suas respectivas informações
por semana, mês, ano e eventos.
40.170. Possibilitar a inclusão de campos adicionais na funcionalidade cadastro de turmas, permitindo assim a sua
personalização.
40.171. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino readmitir a matrícula de alunos que
foram movimentados por Cancelamento, Deixou de frequentar e Transferência
40.172. Possibilitar a definição do calendário escolar que será utilizado nas turmas pertencentes a educação de jovens e
adultos (EJA).
40.173. Permitir que a configuração do tipo de avaliação escolar seja aplicada ou alterada para várias turmas
simultaneamente.
40.174. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino indeferir as inscrições realizadas
pelos candidatos no processo de inscrição para matrículas da rede de ensino.
40.175. Possibilitar ao profissional de ensino a importação de arquivo de retorno da legislação nacional do Censo Escolar
a partir de informações fornecidas pelo INEP.
40.176. Possibilitar que os candidatos inscritos no processo de inscrição para matrículas, sejam classificados conforme
critérios de classificação pré-definidos pela rede de ensino.
40.177. Possibilitar que cada turma tenha configurações de frequência e de desempenho escolar específicas. Possibilitar a
personalização da descrição dos campos do planejamento de aula.
40.178. Possibilitar a visualização da média final do período letivo no componente curricular antes da atribuição da
média do conselho de classe.
40.179. Permitir ao profissional da educação configurar o planejamento de aula por ano letivo, modalidade e nível escolar,
que servirá de base para todos os estabelecimentos de ensino da rede de ensino.
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40.180. Possibilitar ao profissional da educação manter as informações cadastrais das turmas da rede de ensino.
40.181. Possibilitar ao profissional da educação e do estabelecimento de ensino manter o registro do número de chamada
dos alunos de cada turma da rede de ensino.
40.182. Possibilitar ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, a tomada de
decisão para resolver possíveis conflitos de choque de aula e/ou choque de dependências físicas na elaboração do quadro
de horários do estabelecimento de ensino.
40.183. Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a emissão do documento de diário de classe para o
registro da frequência dos alunos da turma.
40.184. Possibilitar a manutenção dos locais de trabalho de cada matrícula que o funcionário possui na rede de ensino.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino escolher as informações que devem ser emitidas
nos modelos de documentos de histórico escolar dos alunos.
40.185. Possibilitar ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino realizar a
dispensa de componentes curriculares dos alunos matriculados na rede de ensino.
40.186. Possibilitar ao profissional da educação a parametrização da quantidade de decimais das avaliações numéricas,
sendo um número inteiro, ou decimal com uma ou duas casas, bem como se este resultado utiliza apenas os decimais
0 ou 5.
40.187. Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a emissão do documento de atestado de frequência
para os alunos.
40.188. Possibilitar ao profissional da educação a visualização do histórico de inclusões, alterações e movimentações
de matrícula de todos os alunos da rede de ensino.
40.189. Possibilitar a definição das características específicas das turmas de educação de jovens e adultos (EJA)
organizadas de forma modular quanto às disciplinas oferecidas e suas respectivas configurações.
40.190. Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, enturmar os regentes
nas respectivas turmas de cada estabelecimentos de ensino, possibilitando assim a definição do quadro de docentes
da turma.
40.191. Possibilitar o registro das restrições alimentares dos alunos, identificando os alimentos e nutrientes restritos.
40.192. Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a emissão do relatório do calendário escolar do
estabelecimento de ensino.
40.193. Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, enturmar vários
professores auxiliares para o mesmo componente curricular da turma, possibilitando assim maior flexibilização nas
enturmações.
40.194. Permitir configurar a data de referência da idade mínima que o aluno deve possuir para realizar a matrícula na
etapa de ensino da matriz curricular.
40.195. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino registrar abono ou justificativa das
ausências dos alunos da rede de ensino.
40.196. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a realização da configuração da lista
de espera, definindo as suas características específicas. Possibilitar que as etapas da matriz curricular sejam classificadas,
permitindo a atribuição de uma descrição para uma etapa ou para um grupo de etapas.
40.197. Possibilitar a configuração dos períodos avaliativos do calendário escolar da matriz curricular oferecida no
estabelecimento de ensino.
40.198. Permitir que os alunos da turma sejam filtrados pela situação da matrícula para o registro da frequência
escolar.
40.199. Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino restaurar a configuração das turmas conforme configuração
definida pela secretaria de educação.
40.200. Permitir configurar a forma de organização didático-pedagógica da matriz curricular para a modalidade
Educação Básica e nível escolar Educação Infantil.
40.201. Permitir que a classificação dos candidatos inscritos no processo de inscrição para matrículas, seja desfeita por
nível escolar. Disponibilizar recurso de pesquisa das pessoas ao realizar o cadastramento dos responsáveis pelos
alunos, contribuindo para evitar a duplicidade de informações.
40.202. Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a visualização do histórico de inclusões, alterações e
movimentações de matrícula dos alunos do estabelecimento de ensino. Permitir o registro do desempenho escolar dos
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alunos da turma tendo uma visão com um componente curricular e todos os módulos pertencentes ao componente
curricular, exames finais, conselho de classe e média final definidos para a turma.
40.203. Permitir o vínculo de eventos no calendário escolar da secretaria de educação, possibilitando configurá-los
quanto a sua aplicação em todos os estabelecimentos de ensino da rede ou em estabelecimentos de ensino específicos.
Possibilitar ao profissional da secretaria escolar uma consulta rápida da listagem de dispensas dos alunos do
estabelecimento de ensino e por ano letivo.
40.204. Permitir ao profissional da educação registrar critérios de classificação específicos para os processos de inscrição
de matrícula. Permitir que os estabelecimentos de ensino aceitem ou recusem os eventos não obrigatórios sugeridos
pela secretaria de educação para inclusão destes no próprio calendário escolar.
40.205. Permitir a manutenção das configurações do quadro de horas/aulas por dia. Disponibilizar informações para o
sistema de business intelligence, cujo público-alvo são os gestores municipais.
40.206. Possibilitar a visualização do percentual geral de frequência dos alunos conforme os registros realizados na
turma. Disponibilizar o edital do processo de inscrição para matrícula, permitindo que os candidatos façam download. Realizar
a cópia de desempenho e frequência escolar do aluno ao efetuar um remanejamento interno ou transferência entre
estabelecimentos de ensino com base nas informações da sua última enturmação na rede de ensino.
40.207. Permitir o desenvolvimento de críticas cadastrais para a matrícula de alunos, possibilitando assim a personalização
de validações. Permitir o registro de cursos, definindo a sua respectiva modalidade, nível escolar e forma de organização
das etapas de ensino. Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino elaborar fórmulas dos instrumentos de
avaliação por ano letivo, específicas para o estabelecimento de ensino. Alertar o usuário sobre a existência de problemas
cadastrais na matriz curricular.
40.208. Permitir ao profissional da educação ou dos estabelecimentos de ensino vincular as avaliações externas
aplicadas na entidade. Permitir a manutenção dos programas sociais que os alunos da rede de ensino são beneficiados.
Possibilitar ao profissional da secretaria de educação uma consulta da listagem dos acompanhamentos pedagógicos de
todos os alunos da rede de ensino e por ano letivo, podendo ainda filtrar as informações por data.
40.209. Permitir a entrada, alteração e exclusão de dados em lote, possibilitando a manutenção das informações
disponíveis.
40.210. Possibilitar ao profissional da educação e do estabelecimento consultar nas turmas de atividades
complementares, atividades AEE e da educação de jovens e adultos organizadas de forma modular, os alunos, professores
e as atividades ou disciplinas da turma.
40.211. Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados variáveis dos profissionais escolares em sala de aula,
como a escolaridade e quais cursos ele fez bem como a sua situação (concluído ou em andamento).
40.212. Possibilitar que qualquer pessoa realize a consulta da inscrição no processo de matrículas on-line, desde que
possua o código da inscrição para validação. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino
realizar a matrícula dos alunos na rede de ensino, apenas se houver vaga disponível.
40.213. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a emissão do comprovante do candidato no
processo de inscrição da matrícula na rede de ensino.
40.214. Permitir ao profissional da educação o registro do desempenho escolar dos alunos da turma, tendo uma visão por
componente curricular ou área de conhecimento e todos os períodos avaliativos. Possibilitar que o saldo de vagas do
estabelecimento de ensino seja atualizado automaticamente à medida que as matrículas são realizadas, evitando assim que
ocorram divergências entre o saldo de vagas e matrículas confirmadas. Permitir que a configuração do tipo de frequência
escolar seja aplicada ou alterada para várias turmas simultaneamente.
40.215. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino encaminhar os candidatos inscritos no
processo de inscrição para matrículas da rede de ensino para a lista de espera. Possibilitar ao profissional da
educação ou do estabelecimento de ensino realizar a inscrição de candidatos no processo de inscrição para matrículas,
a partir da data e horário inicial até a data e horário final predefinidos.
40.216. Possibilitar que qualquer pessoa realize a inscrição no processo de matrículas on-line a partir da data e horário inicial
até a data e horário final predefinidos. Permitir a manutenção das funções gratificadas utilizadas na rede de ensino.
40.217. Possibilitar ao profissional da educação e do estabelecimento de ensino consultar na listagem de turmas a
quantidade máxima de vagas da turma e a quantidade de alunos ativos vinculados na turma. Disponibilizar critérios de
classificação mantidos pela empresa fornecedora do produto para os processos de inscrição de matrícula. Possibilitar ao
profissional da educação realizar o cancelamento de todas as matrículas ativas na rede de ensino ao registrar a
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movimentação de Falecimento do aluno.
40.218. Possibilitar que o registro das movimentações de matrícula dos alunos dos tipos Cancelamento, deixou de
frequentar, Falecimento e Transferência sejam desfeitos.
40.219. Permitir configurar o vínculo dos alunos com seus pais quanto a retirada do aluno da escola e em quais dias da
semana os pais possuem permissão para isso. Permitir o registro de pareceres para os alunos da rede de ensino, em cada
componente curricular da turma e em seus respectivos períodos avaliativos, exames finais, conselho de classe e/ou
média final do ano letivo.
40.220. Possibilitar a ativação ou desativação de cursos, permitindo assim a sua utilização ou não na rede de ensino.
Possibilitar a visualização da nota que o aluno necessita obter no exame final em cada componente curricular da turma.
40.221. Possibilitar que a situação final da etapa de ensino no histórico escolar do aluno seja personalizada.
40.222. Permitir o registro do desempenho escolar dos alunos para as turmas da educação básica, cursos de
aceleração, educação de jovens e adultos (EJA), cursos complementares, atividades AEE e atividades
complementares da rede de ensino. Possibilitar a configuração da quantidade de pessoas por m² nas
dependências físicas. Permitir a manutenção das atividades de atendimento educacional especializado (AEE) utilizadas
na rede de ensino. Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino manter as informações cadastrais das
turmas do próprio estabelecimento de ensino.
40.223. Permitir ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar as seguintes movimentações nas
matrículas dos alunos: Cancelamento, Deixou de frequentar, Falecimento e Transferência.
40.224. Possibilitar a ativação ou desativação das fórmulas de instrumentos de avaliação, permitindo assim a sua utilização
ou não. Possibilitar o envio de comunicado aos candidatos inscritos no processo de inscrição para matrículas da rede de
ensino, quanto ao seu resultado. Ou seja, se o candidato foi ou não classificado no processo de inscrição.
40.225. Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, enturmar os alunos
matriculados nos estabelecimentos de ensino em suas respectivas turmas, possibilitando assim a definição do quadro
discente das turmas. Possibilitar a visualização de listagens distintas com os candidatos inscritos, matriculados e
cancelados na lista de espera da rede de ensino, por ano letivo e ordem de inscrição.
40.226. Possibilitar a ativação ou desativação das fórmulas de cálculo do desempenho escolar dos alunos relacionadas aos
períodos avaliativos e letivos, permitindo assim a sua utilização ou não na rede de ensino.
40.227. Permitir a manutenção das avaliações externas aplicadas na rede de ensino. Permitir o registro do desempenho
escolar dos alunos de acordo com o tipo de resultado definido para a turma. Ou seja, resultado por componente curricular ou
resultado por área de conhecimento. Dispor de uma base única de pessoas, podendo ser aluno, funcionário, filiação ou
responsável, contendo informações comuns a pessoa física (dados pessoais) aos perfis tais como: data de nascimento,
sexo, CPF, endereços, RG, certidões.
40.228. Permitir a manutenção do cadastro das legislações utilizadas na rede de ensino. Permitir ao profissional da
secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, visualizar as informações de todas as etapas de ensino
da matriz curricular em uma única página, de forma consolidada.
40.229. Possibilitar ao profissional da secretaria escolar uma consulta da listagem dos acompanhamentos pedagógicos
dos alunos do estabelecimento de ensino e por ano letivo, podendo ainda filtrar as informações por data.
40.230. Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, enturmar os
professores e professores auxiliares nos respectivos componentes curriculares das turmas de cada estabelecimentos
de ensino.
40.231. Possibilitar a realização de várias matrículas de atividades AEE (Atendimento educacional especializado) e/ou
de atividades complementares para o mesmo aluno e no mesmo ano letivo.
40.232. Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino realizar o cancelamento de todas as matrículas ativas
no estabelecimento de ensino ao registrar a movimentação de Falecimento do aluno. Possibilitar a manutenção da lista de
deficiências e doenças dos alunos.
40.233. Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino visualizar as informações da matrícula de
origem e de destino dos alunos rematriculados. Permitir a manutenção dos objetos de conhecimento utilizados na rede
de ensino. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar os nutrientes dos alimentos utilizados
pela entidade.
40.234. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, desfazer o vínculo dos alunos no(s) grupo(s) de
consumo, facilitando a organização da merenda escolar. Permitir aos profissionais responsáveis pela merenda escolar,
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realizar o envio de feedback sobre a utilização do produto para os desenvolvedores responsáveis pelo mesmo, podendo
ser elogios, críticas, sugestões entre outros.
40.235. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, realizar a conversão de unidade de medida. Permitir
ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar a situação do peso e da estatura relacionados a idade dos
alunos. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, inserir uma foto do aluno em seu respectivo registro,
provendo mais facilidade para os usuários identificar os alunos que consomem a merenda escolar.
40.236. Disponibilizar a visualização dos nutrientes de uma receita, conforme ingredientes informados. Permitir ao
profissional responsável pela merenda escolar registrar os nutrientes que o aluno possui restrição, com base nas informações
o profissional terá a possibilidade de realizar uma dieta alimentar adequada as restrições dos alunos.
40.237. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, realizar o cadastro de alunos garantindo assim o
armazenamento de dados pessoais importantes para a rotina da merenda escolar. Permitir ao profissional responsável pela
merenda escolar, realizar a substituição de alimentos do cardápio para atendimento exclusivo aos alunos com restrições
alimentares.
40.238. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar os nutricionistas.
40.239. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, realizar o cadastro de ingredientes e suas informações
nutricionais. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, criar grupos de consumo da merenda e realizar o
vínculo dos alunos por meio de informações da matrícula, restrições alimentares, entre outros, facilitando assim a
organização da rotina escolar.
40.240. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar, em forma de gráfico, a situação nutricional dos
alunos da rede de ensino. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar dados quantitativos e
percentuais com situação nutricional dos alunos da rede de ensino. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar,
registrar os estabelecimentos de ensino. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar registrar o nome social do
aluno, proporcionando assim que o aluno seja reconhecido pelo nome que se identifica.
40.241. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar os alunos aniversariantes do dia
diretamente na funcionalidade, podendo assim realizar ações para os mesmos. Permitir ao profissional responsável
pela merenda escolar, informar os nutrientes dos ingredientes. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar,
registrar as medições antropométricas do(s) aluno(s), possibilitando um controle nutricional adequado para o aluno.
40.242. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, realizar o cadastro de receita. Permitir ao profissional
responsável pela merenda escolar, registrar a(s) deficiências do aluno, caso este possuir. Permitir ao profissional responsável
pela merenda escolar, visualizar a situação nutricional dos alunos, conforme o Índice de Massa Corporal (IMC), realizando o
cálculo determinado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar,
visualizar a quantidade de alunos com restrições alimentares.
40.243. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar os fornecedores.
40.244. Disponibilizar a lista de ingredientes contendo seus nutrientes, quantidade e unidade de medida conforme
Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO 4ª edição (2011).
40.245. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar o histórico de vínculos (realizados e
desfeitos) dos alunos no(s) grupo(s) de consumo.
40.246. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar os dados das matrículas do aluno,
facilitando o controle da merenda escolar.
40.247. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, informar os ingredientes que compõem uma receita.
40.248. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, acompanhar por indicadores a quantidade total de alunos
registrados, quantidade de alunos agrupados por sexo e a quantidade de alunos com deficiência, otimizando assim a sua
rotina.
40.249. Possibilitar que o profissional responsável pela merenda escolar, visualize os alunos que possuem restrições
alimentares relacionados ao cardápio escolar registrado. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar,
efetuar os registros das refeições, informando qual(is) receita(s) fazem parte do cardápio, auxiliando na rotina dos
profissionais.
40.250. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, efetuar o registro das Unidades de medida utilizadas na
rede de ensino.
40.251. Prover sugestão de descrição do instrumento de avaliação, considerando as informações utilizadas recentemente.
Disponibilizar recursos para otimizar a organização pessoal dos professores, possibilitando que os conteúdos previamente
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planejados estejam registrados nos conteúdos ministrados, permitindo edições dos conteúdos.
40.252. Possibilitar aos professores registrar conteúdos ministrados de forma flexível em qualquer periodicidade, sendo
por dia, por semana, por mês ou outro período determinado pela secretaria escolar adequado às necessidades de cada
estabelecimento de ensino.
40.253. Permitir aos professores o registro de acompanhamentos pedagógicos dos alunos da rede. Permitir aos professores
o registro da frequência escolar dos alunos da Educação Básica regular, possibilitando inclusive, o registro pelo total de dias
letivos com faltas no período avaliativo.
40.254. Permitir aos professores o registro de medições antropométricas de alunos. Permitir o registro da recuperação
paralela, possibilitando inclusive, a recuperação da média do período avaliativo.
40.255. Permitir aos professores acesso apenas em registros relacionados às suas respectivas turmas.
40.256. Permitir aos professores o registro do desempenho de cada aluno por competências, permitindo registros por
instrumento de avaliação, por período avaliativo e por período letivo. Disponibilizar aos professores recursos para registrar
suas aulas com integridade e de acordo com calendário escolar, inclusive considerando sábados, domingos e feriados letivos
conforme necessidades da rede e estabelecimentos de ensino.
40.257. Permitir aos professores o controle de publicação de acompanhamentos pedagógicos dos alunos.
40.258. Permitir aos professores o registro do desempenho dos alunos referentes aos instrumentos de avaliação,
exames finais, conselho de classe e média dos períodos avaliativos.
40.259. Possibilitar aos professores o registro de frequência escolar para alunos de Atividades complementares e
AEE. Disponibilizar aos professores recursos para visualizar o resultado do cálculo das médias dos períodos avaliativos de
seus alunos, possibilitando que o profissional tenha uma visão geral do desempenho escolar de todos os alunos.
40.260. Disponibilizar aos professores uma agenda eletrônica para a sua organização educacional, apresentando a
quantidade de aulas semanais por turmas e componentes curriculares previstas em seu quadro de horários.
40.261. Disponibilizar aos professores um ambiente centralizado para registros do diário de classe, possibilitando
cadastrar a frequência, desempenho, instrumentos de avaliação, planejamento de aulas e conteúdo ministrado, otimizando
assim a rotina dos usuários.
40.262. Disponibilizar permissões de acesso aos professores auxiliares e estagiários às funcionalidades, para apoiar e
acompanhar as atividades dos professores. Possibilitar aos professores registrar planejamento de aulas.
40.263. Permitir aos professores o registro de aulas. Possibilitar aos professores registrar conteúdos ministrados nas
aulas.
40.264. Permitir aos professores o registro da frequência escolar dos alunos da Educação Básica regular, possibilitando
inclusive, o registro em cada dia letivo do período avaliativo.
40.265. Disponibilizar recurso de agenda eletrônica para organização e planejamento profissional aos professores,
permitindo registrar as aulas a partir de seu quadro de horários previamente preparado por profissionais da secretaria
escolar.
40.266. Disponibilizar controle de acesso às informações dos registros dos professores nos casos de turmas em período
integral com profissionais diferentes.
40.267. Disponibilizar aos professores recursos para cadastrar medições antropométricas dos alunos, compartilhando
com nutricionistas da rede informações sobre a estatura e massa dos alunos, para apoio às políticas educacionais e de
saúde escolar vigentes. Permitir o lançamento diário de observações dos estudantes.
40.268. Disponibilizar aos professores funcionalidade para registrar justificativa de faltas do aluno, por aula e por período
avaliativo, promovendo comunicação com os profissionais da secretaria escolar sobre a frequência dos alunos.
40.269. Disponibilizar aos professores o armazenamento de documentos, nos formatos PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML,
XLS, XLSX, JPG, PNG, com tamanho máximo de até 10 MB, proporcionando assim economia de insumos.
40.270. Possibilitar aos professores o registro de desempenho escolar para alunos de Atividades complementares e
AEE. Disponibilizar controle de acesso às informações dos registros dos professores nos casos de turmas em período integral
com profissionais diferentes.
40.271. Disponibilizar aos professores recursos para registrar frequência e desempenho escolar dos alunos, compartilhando
com os profissionais da secretaria escolar, para atendimento às políticas educacionais vigentes.
40.272. Disponibilizar aos professores recursos para a realização do cálculo das médias dos períodos avaliativos de
seus alunos, utilizando fórmulas de cálculo previamente personalizadas.
40.273. Disponibilizar aos professores recursos para otimizar o acesso às informações, apresentando
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automaticamente o contexto, bem como a última funcionalidade utilizada. Permitir o registro de pareceres aos
instrumentos de avaliação, exames finais, conselho de classe e média dos períodos avaliativos.
40.274. Disponibilizar aos professores uma agenda eletrônica para a sua organização educacional, permitindo registrar
suas aulas com integridade e de acordo com o quadro de horários. Permitir aos professores o registro da frequência
escolar dos alunos da Educação básica, possibilitando inclusive, o registro por dia no período avaliativo.
40.275. Disponibilizar aos professores recursos para buscar e exibir seus alunos em período integral e frequentam
apenas parte deste turno.
40.276. Disponibilizar aos professores recurso para registrar a frequência de todos os alunos de uma turma simultaneamente,
por meio de um único clique, otimizando o tempo investido para lançamento de frequência.
40.277. Disponibilizar aos professores a visualização da foto de seus alunos nas rotinas relacionadas ao registro da
frequência e desempenho escolar, facilitando assim a identificação de seus alunos e promovendo a confiança na tomada de
decisão. Possibilitar aos professores registrar planejamento de aulas de forma flexível em qualquer periodicidade, sendo por
dia, por semana, por mês ou outro período determinado pela secretaria escolar adequado às necessidades de cada
estabelecimento de ensino.
40.278. Disponibilizar permissões de acesso do sistema aos profissionais da secretaria escolar e da secretaria da
educação a todas as funcionalidades, possibilitando o gerenciamento e acompanhamento das atividades realizadas
pelos professores.
40.279. Possibilitar aos professores registrar instrumentos de avaliação. Disponibilizar aos professores uma agenda
eletrônica para a sua organização educacional, apresentando a quantidade total de aulas semanais previstas em seu
quadro de horários.
40.280. Permitir aos professores realizar a cópia dos instrumentos de avaliação de uma turma para a outra, otimizando
assim sua rotina. Manter inacessível aos professores a edição de registros após encerramento de períodos avaliativos e
letivos realizado pelo profissional da secretaria da educação e dos estabelecimentos de ensino, proporcionando
integridade aos dados.
40.281. Possibilitar aos professores registrar o desempenho escolar de alunos da Educação Básica regular (Infantil,
Fundamental e Médio).
41.

SISTEMA PAIS E ALUNOS

41.1. O Portal dos Pais e Alunos deverá permitir a integração de dados de forma automática ou ainda através de
arquivos de intercâmbio de informações com o sistema de Gestão Educacional.
41.2. Permitir acesso via dispositivos móveis para os estudantes, pais e responsáveis.
41.3. Permitir a solicitação de acesso (login e senha) através do próprio dispositivo de forma que o usuário não tenha a
necessidade de se deslocar até a unidade escolar vinculada.
41.4. Disponibilizar aos pais e alunos um ambiente centralizado para consulta do diário de classe, possibilitando
consultar a frequência, desempenho escolar, instrumentos de avaliação, planejamento de aulas e conteúdo ministrado,
facilitando assim o processo de comunicação entre o estabelecimento de ensino e familiares.
41.5. Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar o agendamento, a realização e o
resultado de provas, trabalhos e demais instrumentos de avaliação, proporcionando organização e acesso fácil às informações
pertinentes ao desempenho do aluno durante os períodos avaliativos.
41.6. Disponibilizar aos pais, responsáveis, ou até mesmo aos alunos, recursos para otimizar a navegação entre as
informações de um aluno e outro, possibilitando uma troca rápida de aluno sem necessidade de sair ou desconectarse do ambiente do sistema.
41.7. Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar informações relacionadas às aulas, tais como,
planos de aula, frequência, desempenho e conteúdos registrados no sistema pelos professores, proporcionando eficácia
e transparência no acesso a informações pertinentes ao aluno.
41.8. Permitir a secretaria da educação, bem como a secretaria escolar, realizar o controle de acesso ao sistema por
meio de permissões, dispensando assim, o cadastramento de usuário, senha ou utilização de e-mail pessoal dos alunos,
pais ou até mesmo de responsáveis.
41.9. Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar e imprimir o boletim escolar,
possibilitando o acompanhamento constante e preciso da vida escolar do aluno.
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41.10. Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar o percentual de frequência escolar do aluno,
atendendo às exigências legais vigentes.
41.11. Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para facilitar a visualização do desempenho escolar do
aluno em forma de gráfico, promovendo comparativos entre as disciplinas e evidenciando assim a performance do aluno em
cada uma delas.
41.12. Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar o calendário escolar com seus dias letivos,
eventos e feriados previstos, facilitando assim o processo de comunicação entre o estabelecimento de ensino e
familiares.
41.13. Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar os registros de acompanhamentos
pedagógicos, tais como ocorrências, avisos, lembretes aos pais, elogios entre outros, promovendo uma comunicação
eficaz com redução de insumos.
41.14. Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis a visualização de uma agenda eletrônica, apresentando as aulas
previstas no quadro de horários da turma em que o aluno frequenta, possibilitando assim, organizar a demanda
escolar.
41.15. Disponibilizar aos pais e alunos a visualização dos registros do diário de classe, possibilitando consultar
informações da frequência, desempenho, instrumentos de avaliação, planejamento de aulas e conteúdo ministrado,
somente após a publicação realizada pelos professores, secretaria escolar, bem como pelos profissionais da
secretaria de educação.
41.16. Permitir consultas de matrículas, frequência, boletim escolar, quadro de horários, aulas realizadas,
acompanhamentos, eventos, avaliações e desempenho escolar para alunos da rede de ensino.
42.

SISTEMA PROFESSORES

42.1. O Portal dos Professores deverá permitir a integração de dados de forma automática ou ainda através de
arquivos de intercâmbio de informações com o sistema de Gestão Educacional.
42.2. Permitir aos professores o registro da distribuição e planejamento de suas aulas por período. Permitir o
cadastramento dos instrumentos de avaliação de aprendizagem, além de informar quais serão os critérios de avaliação
empregados neles.
42.3. Permitir o registro do desempenho dos alunos referentes aos instrumentos de avaliação, exames finais,
conselho de classe e média dos períodos avaliativos.
42.4. Permitir o registro de pareceres aos instrumentos de avaliação realizados.
42.5. Permitir o registro da recuperação paralela: recuperação dos instrumentos de avaliação e recuperação do
período avaliativo (média).
42.6. Permitir o registro de resultados do período avaliativo, mesmo que não exista um instrumento de avaliação
cadastrado.
42.7. Permitir o registro do desempenho de cada aluno referente às Competências, Habilidades e Atitudes - CHA - na
visão anual, mesmo que não tenha um instrumento de avaliação cadastrado.
42.8. Permitir a visualização do cálculo das médias de alunos pertencentes a turmas que não possuem instrumentos de
avaliação cadastrados.
42.9. Permitir o registro da frequência escolar dos alunos.
42.10. Possibilitando, inclusive, o registro por aula individualmente ou pelo total de faltas no período avaliativo.
42.11. Permitir o registro da frequência escolar dos alunos, por dia.
42.12. Permitir o cadastramento e manutenção de justificativas para ausências dos alunos nas aulas.
42.13. Permitir o cadastramento do conteúdo ministrado no diário de classe.
42.14. Permitir o registro de acompanhamentos pedagógicos dos alunos nas escolas da rede pública municipal.
42.15. Permitir um canal de comunicação que viabilize o usuário enviar um feedback da sua utilização do sistema.
42.16. Possibilitar um local centralizado que oferece ajuda descrita aos usuários quando às funcionalidades do
sistema.
42.17. Disponibilizar permissões de acesso do sistema aos profissionais da secretaria escolar e da secretaria da
educação à todas as funcionalidades, possibilitando o gerenciamento e acompanhamento das atividades realizadas
pelos professores.
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42.18. Permitir o controle de acesso ao sistema por meio de permissões concedidas pelo administrador da entidade.
42.19. Disponibilizar aos profissionais da secretaria de educação, bem como à secretaria escolar, ferramentas para controlar
o acesso às informações dos registros dos professores nos casos de turmas em período integral com profissionais
diferentes.
42.20. Disponibilizar permissões de acesso aos professores auxiliares e estagiários da rede às funcionalidades do
sistema, possibilitando assim apoiar e acompanhar as atividades realizadas pelos professores.
42.21. Disponibilizar aos professores recursos para otimizar o acesso e a exibição das informações acessadas,
apresentando automaticamente o contexto, sendo ele, estabelecimento de ensino, ano letivo, data, período avaliativo,
componente curricular, bem como a última funcionalidade utilizada.
42.22. Permitir aos professores o controle de publicação de acompanhamentos pedagógicos dos alunos.
42.23. Disponibilizar aos profissionais da secretaria de educação, bem como à secretaria escolar, ferramentas para a
criação de documentos escolares, tais como: diário de classe, boletim do professor, fichas e demais relatórios personalizados,
de acordo com as necessidades dos professores e as exigências legais vigentes.
42.24. Disponibilizar aos profissionais da secretaria de educação, bem como à secretaria escolar, ferramentas para exportar
todas as informações relacionados à rotina educacional, sendo elas no formato TXT, possibilitando de forma flexível a
interação com outros produtos e atendimento de exigências legais, como bolsa família e entidades de fiscalização sobre
frequência e desempenho escolar.
42.25. Disponibilizar aos profissionais da secretaria de educação, bem como à secretaria escolar, ferramenta para
migração de dados, possibilitando a criação e edição das informações migradas, permitindo a gestão dos dados com
flexibilidade e independência.
42.26. Disponibilizar aos professores recursos para publicação dos registros do diário de classe, possibilitando
compartilhar informações da frequência, desempenho, instrumentos de avaliação, planejamento de aulas e conteúdo
ministrado com os pais, alunos e responsáveis. Manter inacessível aos professores a edição de registros após encerramento
de períodos avaliativos e letivos realizado pelo profissional da secretaria da educação e dos estabelecimentos de ensino,
proporcionando integridade aos dados.
42.27. Possibilitar o registro de medições antropométricas de alunos
42.28. Possibilitar aos professores registrar conteúdos ministrados de forma flexível em qualquer periodicidade, sendo
por dia, por semana, por mês ou outro período determinado pela secretaria escolar adequado as necessidades de
cada estabelecimento de ensino.
42.29. Disponibilizar recursos para otimizar a organização pessoal dos professores, possibilitando que os conteúdos
previamente planejados estejam registrados nos conteúdos ministrados, além de permitir edições quando os
conteúdos planejados são diferentes dos ministrados.
42.30. Disponibilizar aos professores o armazenamento de todos os documentos relacionados à rotina educacional, que
estejam digitalizados nos formatos PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG, PNG, com tamanho máximo
permitido de até 10 MB, proporcionando assim economia de insumos.
42.31. Disponibilizar aos professores recursos para visualizar o resultado do cálculo das médias dos períodos
avaliativos de seus alunos, possibilitando que o profissional tenha uma visão geral do desempenho escolar de todos os
alunos por meio de uma única tela, otimizando assim o seu tempo.
42.32. Disponibilizar aos professores a visualização da foto de seus alunos nas rotinas relacionadas ao registro da frequência
e desempenho escolar, facilitando assim a identificação de seus alunos e promovendo a confiança na tomada de decisão.
42.33. Disponibilizar aos professores recursos para buscar e exibir seus alunos matriculados em turmas de período integral,
mas que frequentam apenas parte deste turno, ou seja, somente matutino ou vespertino.
42.34. Possibilitar aos professores o registro de desempenho escolar para alunos de Atividades complementares e AEE.
42.35. Permitir o registro da recuperação paralela por meio de instrumentos de avaliação.
42.36. Permitir aos professores o registro do desempenho de cada aluno por competências, permitindo registros por
instrumento de avaliação, por período avaliativo e por período letivo.
42.37. Disponibilizar aos professores recurso para registrar a frequência de todos os alunos de uma turma
simultaneamente, por meio de um único clique, otimizando o tempo investido para lançamento de frequência.
42.38. Disponibilizar aos professores funcionalidade para registrar justificativa de faltas do aluno, por aula e por período
avaliativo, promovendo comunicação com os profissionais da secretaria escolar sobre a frequência dos alunos.
42.39. Disponibilizar aos professores uma agenda eletrônica para a sua organização educacional, apresentando a quantidade
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de aulas semanais por turmas e componentes curriculares previstas em seu quadro de horários.
42.40. Possibilitar aos professores registrar planejamento de aulas de forma flexível em qualquer periodicidade, sendo
por dia, por semana, por mês ou outro período determinado pela secretaria escolar adequado as necessidades de
cada estabelecimento de ensino.
42.41. Dispor de recursos de inteligência artificial (machine learning) em todos os níveis da educação básica (Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) visando a identificação de alunos em risco de evasão escolar e em risco de
reprovação, quando aplicável, com resultados a partir do primeiro período avaliativo.
42.42. Possuir relatório de evolução de risco de evasão por aluno. Possuir relatório de evolução de risco de
reprovação por aluno.
42.43. Possuir relatório de risco de reprovação por turma.
42.44. Possuir relatório de risco de evasão por turma.
42.45. Possuir relatório demonstrativo com informações da frequência escolar por turma alimentadas pelo professor,
evidenciando quantas pendências esse professor possui com a turma e o percentual representativo.
42.46. Possuir relatório demonstrativo com as informações de conteúdo ministrado por turma alimentadas pelo
professor, evidenciando quantas pendências esse professor possui com a turma e o percentual representativo. Possuir
relatório demonstrativo com as informações de desempenho escolar por turma alimentadas pelo professor, evidenciando
quantas pendências esse professor possui com a turma e o percentual representativo. Possuir relatório demonstrativo
com as informações do diário de classe por turma alimentadas pelo professor, evidenciando quantas pendências esse
professor possui com a turma e o percentual representativo.
43.

SISTEMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA

43.1. Permitir o cadastro de títulos e materiais do acervo.
43.2. Possibilitar o controle de empréstimo de itens por tipo de usuários.
43.3. Possibilitar a previsão da data de devolução durante o empréstimo/renovação.
43.4. Possibilitar a aplicação de multa em atraso de devolução, conforme configuração.
43.5. Possibilitar a diferenciação de leitores entre usuários, alunos e servidores.
43.6. Permitir enviar notificações por e-mail nos eventos:- Item em atraso; - Itens reservados; - Novos itens em
acervo; - Eventos da biblioteca.
43.7. Possibilitar o controle de limites de empréstimos por tipo de usuário.
43.8. Permitir controlar mais de uma biblioteca, controlando o acesso por usuários.
43.9. Possibilitar o controle das reservas de itens.
43.10. Possibilitar consultas ao acervo por:- Título; -Autor; -Editora; -Assunto; - Palavras-Chave.
43.11. Possibilitar a emissão de relatórios dos diversos cadastros do sistema.
43.12. Possibilitar a emissão de relatórios de movimentação, tais como:- Empréstimos:- Reservas;- Baixas.
43.13. Permitir a importação de alunos cadastrados nas escolas, por meio de conexão direta a base de dados.
43.14. Permitir a emissão de gráficos dos materiais e assuntos com maior movimentação.
43.15. Possibilitar a opção de suspensão de leitores de acordo com a situação.
43.16. Permitir a baixa de itens do acervo.
43.17. Permitir o cadastro de Livros, Periódicos, Fitas, CDs, DVDs e Discos informando a editora, assunto, autores, palavraschave, dentre outras, além de utilizar a Classificação Decimal de Dewey (CDD) ou a Classificação Decimal Universal
(CDU).
43.18. Permitir a utilização da Classificação Cuttler.
43.19. Permitir que os relatórios sejam salvos e emitidos no formato PDF e com Assinatura Digital.
43.20. Permitir que o usuário crie seus próprios relatórios de forma personalizada e de acordo com a sua necessidade.
43.21. Permitir a utilização de leitor de código de barras nas movimentações de empréstimos e devoluções.
43.22. Permitir a impressão do comprovante de devolução e reservas dos materiais.
43.23. Possibilitar a emissão de etiquetas dos itens da Biblioteca, tais como:
43.24. - Etiqueta lombar CDD
43.25. - Código de Barras (2x7)
43.26. Possibilitar a opção de processo para recalcular em lote a data de devolução de empréstimos em aberto.
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43.27. Possibilitar a captura de imagem do leitor utilizando webcam, registrando a foto diretamente no sistema.
43.28. Possibilitar a emissão de carteirinha do Leitor com o código de barras, com ou sem foto do leitor.
43.29. Permitir o cadastro de Coletâneas/Séries e vincular os materiais pertencentes as Coletâneas/Séries.
43.30. Permitir a emissão das Coletâneas/Séries que a biblioteca possui.
43.31. Permitir o controle da emissão de carteirinhas dos leitores e realizar o ajuste das emissões em lote como: alterar
a data de emissão, ativar e desativar vias, além de registrar a data de pagamento e o valor pago pela emissão.
43.32. Permitir a emissão de relatórios que demonstrem a quantidade em emissão de carteirinhas em determinado período.
43.33. Possibilidade de capturar imagem dos livros utilizando webcam, registrando a foto diretamente no sistema.
43.34. Possibilitar o controle dos itens que podem ou não ser emprestados.
43.35. Permitir que o usuário administrador crie suas próprias validações para serem executadas nas inserções,
atualizações e exclusões dos registros
43.36. Possuir a função de consulta externa pela população do acervo existente na biblioteca, bem como efetuar
reserva, através de usuário e senha.
44.

TRANSPORTE ESCOLAR

44.1. Permitir Controle do Trajeto: No lançamento do trajeto, permitir a informação do período e horário, bem como o
veículo utilizado e o motorista que o conduzirá. Deve permitir integração com recursos de: visualizar, localizar, marcar,
capturar (visualizar o mapa do trecho-trajeto do ônibus) as coordenadas geográficas de cada ponto de parada (coleta de
alunos).
44.2. Permitir ao gestor do transporte escolar o controle dos beneficiados pelo transporte
44.3. Prover um ambiente centralizado que oferece ajuda relacionada às funcionalidades do sistema.
44.4. Permitir que seja inserido uma foto no cadastro do aluno.
44.5. Permitir que usuários possam emitir relatórios, confeccionados com base nas informações disponíveis de cada
funcionalidade.
44.6. Permitir que usuários administradores possam confeccionar relatórios de forma personalizada, com base nas
informações disponíveis.
44.7. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, definir a(s) a lotação(ões) física(s) de
professores usuários do transporte escolar.
44.8. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, definir a(s) rota(s) por lotação física dos
usuários do transporte escolar.
44.9. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, definir a(s) rota(s) por matrícula dos
usuários do transporte escolar.
44.10. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar os dados da(s) matrícula(s) dos
usuários do transporte escolar.
44.11. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar os dados da carteirinha de
transporte escolar.
44.12. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar rotas contendo os veículos,
fornecedores e motoristas utilizados na rota.
44.13. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, definir os pontos de embarque e
desembarque da rota.
44.14. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar a(s) apólice(s) de seguro de cada
veículo utilizado pela entidade.
44.15. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, realizar a gestão de usuários do
transporte escolar.
44.16. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar os estabelecimentos de ensino
da entidade.
44.17. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar os anos letivos utilizados pela
entidade.
44.18. Permitir registrar os tipos de usuários do transporte escolar.
44.19. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar os tipos de veículos.
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44.20. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar as marcas dos veículos.
44.21. Permitir o registro de fornecedores de serviços do transporte escolar.
44.22. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar as informações dos
motoristas.
44.23. Permitir a visualização do itinerário conforme rota definida, por meio do recurso de mapa.
44.24. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar as rotas por meio do recurso de
mapa, proporcionando um acompanhamento da distância percorrida.
44.25. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar os pontos da rota por meio do
recurso de mapa.
44.26. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, realizar o registro dos veículos
utilizados pela entidade.
44.27. Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar as informações dos modelos de
veículos utilizados pela entidade.
44.28. Permitir registrar as situações da carteirinha de transporte escolar, para determinar a validade, suspensão e
atividades sobre o uso do transporte escolar.
44.29. Possibilitar o vínculo de pessoas do mesmo sexo na filiação do aluno
44.30. Permitir o envio de feedback da utilização do sistema para os desenvolvedores do produto.
45.

MERENDA ESCOLAR

45.1. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar dados quantitativos e percentuais com situação
nutricional dos alunos da rede de ensino.
45.2. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar a situação do peso e da estatura
relacionados a idade dos alunos com até 19 anos, conforme índices antropométricos calculados com Escorez e determinados
pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
45.3. Disponibilizar aos profissionais responsáveis pela Merenda escolar, um ambiente centralizado que contém ajuda
relacionada às funcionalidades do sistema.
45.4. Permitir o controle de acesso ao sistema por meio de permissões concedidas pelo administrador da entidade
45.5. Permitir aos profissionais responsáveis pela merenda escolar, realizar o envio de feedback sobre a utilização do
produto para os desenvolvedores responsáveis pelo mesmo, podendo ser elogios, críticas, sugestões entre outros.
45.6. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar a quantidade de alunos com restrições
alimentares.
45.7. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, acompanhar por indicadores a quantidade total de alunos
registrados, quantidade de alunos agrupados por sexo e a quantidade de alunos com deficiência, otimizando assim a
sua rotina.
45.8. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, inserir uma foto do aluno em seu respectivo registro,
provendo mais facilidade para os usuários identificar os alunos que consomem a merenda escolar.
45.9. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar registrar o nome social do aluno, proporcionando assim que
o aluno seja reconhecido pelo nome que se identifica.
45.10. Permitir que usuários possam emitir relatórios, confeccionados com base nas informações disponíveis de cada
funcionalidade.
45.11. Permitir que usuários administradores possam elaborar relatórios de forma personalizada com base nas
informações disponíveis de cada funcionalidade, possibilitando assim que o profissional elabore documentos conforme
sua necessidade.
45.12. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar, em forma de gráfico, a situação
nutricional dos alunos da rede de ensino.
45.13. As visualizações disponíveis devem ser:
45.14. Altura/idade
45.15. IMC/Idade
45.16. Peso/Idade
45.17. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, realizar a substituição de alimentos do cardápio para
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atendimento exclusivo aos alunos com restrições alimentares, possibilitando assim que os alunos com restrições
tenham um cardápio adequado a sua dieta.
45.18. Possibilitar que o profissional responsável pela merenda escolar, visualize os alunos que possuem restrições
alimentares relacionados ao cardápio escolar registrado.
45.19. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, criar grupos de consumo da merenda e realizar o vínculo
dos alunos por meio de informações da matrícula, restrições alimentares, entre outros, facilitando assim a organização da
rotina escolar.
45.20. Permitir que profissional responsável pela merenda escolar, realize o registro dos estabelecimentos de ensino.
45.21. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar os nutricionistas.
45.22. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar os alunos aniversariantes do dia
diretamente na funcionalidade, podendo assim realizar ações para os mesmos.
45.23. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar registrar os nutrientes que o aluno possui restrição, com
base nas informações o profissional terá a possibilidade de realizar uma dieta alimentar adequada as restrições dos
alunos.
45.24. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar a situação nutricional dos alunos com até 19
anos, conforme o Índice de Massa Corporal (IMC), realizando o cálculo determinado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS).
45.25. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar as medições antropométricas do(s) aluno(s),
possibilitando um controle nutricional adequado para o aluno.
45.26. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar os dados das matrículas do aluno,
facilitando o controle da merenda escolar.
45.27. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, realizar a conversão de unidade de medida.
45.28. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, realizar o cadastro de alunos garantindo assim o
armazenamento de dados pessoais importantes para a rotina da merenda escolar.
45.29. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar registrar os ingredientes que o aluno possui restrição,
com base nas informações o profissional terá a possibilidade de realizar uma dieta alimentar adequada as restrições dos
alunos.
45.30. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar a(s) deficiências do aluno, caso este
possuir.
45.31. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar o histórico de vínculos (realizados e
desfeitos) dos alunos no(s) grupo(s) de consumo.
45.32. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar os nutrientes dos alimentos utilizados pela
entidade.
45.33. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, efetuar o registro das Unidades de medida utilizadas
na rede de ensino.
46. 46 OBRAS PÚBLICAS

46.1.
Permitir registrar as licitações e os contratos firmados para a realização da obra,
informando a data do vínculo.
46.2.
Permitir visualizar o resumo da execução da obra, visualizando os valores dos
orçamentos, valor executado, período das medições e percentual executado da obra.
46.3.
Permitir cadastrar responsáveis técnicos, informando além do seu nome, o CPF, qual
o tipo de responsabilidade, o número do registro no CREA, RG, Endereço, Telefone e E-mail.
46.4.
Permitir registrar os dados das movimentações das operações, dentre elas as
paralisações, reinício, medições, cancelamento e conclusão das obras.
46.5.
Permitir registrar todas as movimentações dos bens patrimoniais, como aquisição,
transferência, baixa, reavaliação e depreciação.
46.6.
Possibilitar o registro das obras do município, possibilitando informar os dados
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principais, dentre eles a descrição da obra, o objeto, data do cadastro, local da obra, prazo de
conclusão, centro de custo para o qual ela pertence, classificação, categoria, tipo de execução,
tipo da obra e posição geográfica.
46.7.
Permitir registrar medições da obra, informando o período da medição, responsável
técnico, percentual físico, número do contrato, ato administrativo e valor correspondentes.
46.8.
Possibilitar o registro da conclusão da obra, informando a data, o responsável técnico
e o ato administrativo que oficializou a conclusão.
46.9.
Possibilita controlar as medições da obra por contrato, aditivo e sem contrato.
46.10. Permitir reiniciar a obra após estar paralisada, informando a data do reinício.
46.11. Possibilitar cadastrar os tipos de obras, indicando nela a sua classificação, para
melhor identificação das obras do município.
46.12. Permitir filtrar todas as situações das obras como não iniciadas, em andamento,
paralisadas, canceladas e concluídas em um único lugar.
46.13. Permitir ao usuário configurar da estrutura organizacional a ser utilizada no exercício,
onde ainda podem ser criadas novas configurações caso exista necessidade.
46.14. Permitir desativar o registro de um responsável técnico informando a data que o
mesmo foi desativado.
46.15. Permitir visualizar e acompanhar as obras cadastradas, demonstrando as informações
da sua descrição, tipo, data do cadastro, percentual já executado, situação atual.
46.16. Permitir cadastrar as categorias da obra, informando sua descrição.
46.17. Disponibilizar os dados dos registros efetuados para a criação de relatórios e
validações.
46.18. Permitir registrar os orçamentos das obras, informando o responsável técnico, tipo de
planilha, data da inclusão e base, contrato firmado para a realização da obra, ato administrativo
e valor.
46.19. Permitir visualizar o histórico das movimentações da obra, visualizando a data,
situação e usuário que registrou a movimentação.
46.20. Possibilitar a utilização de filtros e realização de pesquisas, apresentando apenas os
dados desejados pelo usuário.
46.21. Permitir registrar as possíveis paralisações da obra, informando a data, responsável
técnico, ato administrativo e motivo.
46.22. Permitir configurar o código da obra, podendo ser manual ou automático.
46.23. Permitir cadastrar os dados correspondentes aos endereços, possibilitando informar
os logradouros, condomínios, loteamentos, bairros, distritos, estados e municípios.
46.24. Permitir registrar os itens da tabela de custos das obras, com a indicação da tabela de
custos pertencente (SINAPI, SICRO, etc), descrição, código, unidade de medida, valor e
período de vigência, dispondo de histórico das mudanças dos registros.
46.25. Permitir enviar os dados das obras para o Portal da Transparência.

47. 47 RELÓGIO DE PONTO VIA INTERNET

47.1.
Possibilitar o registro de marcações de ponto por biometria, captando-as ao menos
nos seguintes leitores: Hamster DX, Hamster III, - Suprema BioMini Plus 2, Hamster Pro
(PXAK) e Hamster Pro 20 (HU20AK).
47.2.
Permitir que as marcações sejam coletadas por meio eletrônico, sem a necessidade
de utilização de um relógio físico.
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47.3.
Possibilitar o cadastro das biometrias dos servidores no sistema.
47.4.
Possibilitar a parametrização para o envio de e-mails com o registro das marcações.
47.5.
Permitir a configuração de relógio para possibilitar a emissão de avisos sonoros em
caso de êxito ou falha na marcação do ponto.
47.6.
Possibilitar integração de funcionário autônomo do tipo conselheiro tutelar, para
permitir o registro de ponto
47.7.
Permitir a personalização dos relatórios de ponto, com a inclusão do brasão do
Município, ou logotipo da entidade.
47.8.
Possibilitar o cadastramento dos locais de trabalho.
47.9.
Possibilitar o registro das funções de marcações para os relógios do ponto.

48. 48 PONTO VIA INTERNET

48.1.
Permitir a criação de classificação de função, além daquelas que devem já existir:
aviso prévio e férias.
48.2.
Disponibilizar a ocorrência de horas extras noturnas, horas faltas noturnas, horas
trabalhadas noturnas, horas faltas diurnas, horas extras diurnas, bem como os afastamentos
por acidente de trabalho e auxílio doença.
48.3.
Permitir a configuração de diferentes tipos de horários para o servidor.
48.4.
Permitir registrar as áreas de atuação.
48.5.
Possuir cadastro de jornadas de trabalho.
48.6.
Possibilitar a criação de relógio.
48.7.
Permitir o cadastro de relógios por Entidade.
48.8.
Permitir a exclusão de marcações ou de apuração.
48.9.
Possibilitar informar uma função de relógio para que seja utilizada com padrão nas
alterações e inclusões das marcações.
48.10. Dispor de configuração para permitir a utilização de horário flexível, onde o sistema
não deva controlar a jornada conforme as marcações esperadas, mas qualquer jornada desde
que dentro da tolerância de alocação do servidor.
48.11. Dispor de funcionalidade para fechamento do ponto, encerrando o período de
apuração das marcações, permitindo a geração das ações de fechamento do ponto.
48.12. Possibilitar informar na matrícula de funcionários e estagiários, no caso deste optarem
pela compensação de horas.
48.13. Possibilitar a inserir registros para compensação de horas por meio de funções de
fórmulas de ocorrências.
48.14. Possibilitar consultar, através de fórmula de ocorrências, os atestados disponíveis no
sistema de Recursos Humanos.
48.15. Permitir o registro das deficiências dos servidores.
48.16. Permitir a apuração das outras classificações de registro de ponto, como ausência
legal, saída particular, médica, à serviço, entre outros que o município pretenda cadastrar.
48.17. Disponibilizar função de cálculo de ocorrências que informe as horas de interjornada.
48.18. Disponibilizar função para o cálculo de ocorrências relacionadas à feriado facultativo.
48.19. Disponibilizar função para cálculo de ocorrências que informe o número total de
marcações para determinada data de apuração.
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48.20. Disponibilizar a função de cálculo de ocorrências que informe se a matrícula apurada
está trabalhando na data de apuração.
48.21. Possibilitar o cadastro de horários do ponto.
48.22. Disponibilizar função de cálculo de ocorrências que informe as horas trabalhadas
conforme enquadramento
48.23. Disponibilizar função de cálculo de ocorrências que informe o tempo mínimo de
interjornada.
48.24. Disponibilizar função de cálculo de ocorrências que informe se a matrícula apurada no
período está em gozo de férias.
48.25. Disponibilizar função de cálculo de ocorrências que informe a carga horária da jornada
diária.
48.26. Permitir a configuração para saldo de banco de horas, possibilitando relacionar um tipo
de compensação de horas a uma ação, que poderá somar ou subtrair, e também informar um
campo em horas para definir o saldo máximo de extras, e outro de saldo máximo de faltas.
48.27. Permitir gerenciar períodos de registro de ponto semanais.
48.28. Permitir criar espaço para apresentação da compensação de horas na matrícula, em
que a listagem deverá trazer todas as compensações, em ordem de data decrescente, com a
exibição do saldo atual.
48.29. Possibilitar a criação de fonte de jornadas de trabalho com todos os campos da tela do
sistema, inclusive os horários vinculados.
48.30. Permitir a configuração dos limites do plano salarial ao cargo relacionado.
48.31. Permitir a validação do número do CPF e PIS/PASEP.
48.32. Possibilitar a visualização do histórico de todos os registros de ponto do servidor.
48.33. Possibilitar a interação de dados com o sistema de Folha de Pagamento.
48.34. Possibilitar que a rotina de importação e apuração do ponto sejam executadas em
segundo plano, liberando o sistema para uso normal durante a geração. Ao término do
processamento do cálculo o usuário deverá ser notificado.
48.35. Permitir o cadastro de níveis salariais.
48.36. Permitir o cadastro dos horários realizados pelos servidores, possibilitando informar o
código, descrição, vigência, entrada, saída, se é flexível e carga horária.
48.37. Permitir o registro de pessoas, possibilitando informar: os dados pessoais como nome,
CPF, data de nascimento, idade, estado civil, sexo, endereço(s), telefone(s), e-mail(s),
filiação(ões), moléstia(s) grave(s), grau de escolaridade, raça, tipo sanguíneo, indicativo de
doador, deficiência(s), além de dados relacionados aos documentos, como RG, órgão emissor,
UF, data da emissão, número do título de eleitor, zona, seção, número do CNS, data da
emissão, RIC, órgão emissor, UF, data da emissão, certidão(ões) civil(s), número do certificado
de reservista, número da CTPS, número do PIS / PASEP, número da CNH, além de permitir o
anexo de arquivos com até 10 MB.
48.38. Possibilitar o cadastro de tipos de ausências para justificativas de faltas, como folga,
treinamento, conferência, workshop, nascimento de filho, dentre outros.
48.39. Possibilitar que o usuário realize o lançamento de horas faltas e horas extras no
sistema.
48.40. Permitir o cadastro de todos os cargos do quadro de pessoal dos tipos efetivo,
comissionado, temporário, agentes políticos, estabilizados, dentre outros conforme a
necessidade do município, com nome do cargo, tipo de cargo, grau de instrução, CBO,
escolaridade mínima, carga horária mensal e referência salarial inicial.
48.41. Possibilitar a apuração das marcações de ponto de estagiários
48.42. Possibilitar o controle histórico de alteração para cada registro de horário realizado.
48.43. Possibilitar o cadastro de empresas classificando-as entre geral, cessionária,
fornecedor de transporte, instituição de ensino, operadora de plano de saúde ou sindicato.
48.44. Permitir o cadastro dos afastamentos dos servidores, por motivo de doença, acidente
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de trabalho, cessão ou atestado de horas, sem prejuízo na frequência diária.
48.45. Possibilitar a configuração de parâmetros para auxílio nas apurações de marcações e
impactos em folha de pagamento, permitindo informar a tolerância de marcações, tolerância
diária, período noturno, tempo mínimo entre batidas, tempo mínimo de interjornada, tempo
mínimo e máximo de intrajornada.
48.46. Permitir o registro de vínculos empregatícios, para representar um agrupador entre os
funcionários e a entidade. Ao registrar o vínculo deve permitir informar a descrição, regime
trabalhista, regime previdenciário, categoria do trabalhador, categoria do SEFIP, vínculo
temporário, motivo da rescisão, data final obrigatória, o envio ao CAGED, envio para RAIS e
código RAIS e se gera licença-prêmio.
48.47. Permitir a parametrização de horas noturnas, intervalo mínimo entre batidas e valor
mínimo de horas para desconto.
48.48. Dispor de ferramenta para advertir a admissão de pessoas que têm a escolaridade
inferior, àquela exigida na configuração do cargo informado para o servidor.
48.49. Permitir o cadastro de grupos funcionais possibilitando o agrupamento de funcionários.
48.50. Possibilitar o bloqueio de manutenção para o período de apuração.
48.51. Possibilitar a permuta de horários, com data de início e término da permuta.
48.52. Permitir a criação, alteração e extinção dos cargos, possibilitando mencionar a
fundamentação legal de cada um dos registros.
48.53. Possibilitar o registro de ocorrências de ponto, permitindo informar o código, descrição,
competência, classificação, sigla e indicativo para gerar eventos na folha.
48.54. Possibilitar o registro de servidores quando convocados para participar de evento
extraordinário à jornada.
48.55. Permitir a cópia de uma ocorrência já cadastrada, facilitando alterações em novas
ocorrências geradas a partir da copiada.
48.56. Permitir selecionar a informação quanto ao motivo da alteração de cargo bem como
possibilitar a criação de novos motivos.
48.57. Permitir registrar todas as configurações das estruturas de níveis dos organogramas
utilizados na entidade, definindo a quantidade de níveis, dígitos e separador da máscara dos
organogramas
48.58. Possibilitar o registro de dependentes dos servidores, informando nome, grau de
dependência, data inicial da dependência, motivo, data final da dependência, motivo, se é
dependente no IRRF, se é dependente de salário família, se é dependente de pensão, início do
benefício, duração, data de vencimento, alvará judicial, data do alvará, aplicação de desconto,
valor, pensão sobre FGTS, representante legal, forma de pagamento e conta bancária.
48.59. Dispor de cadastro integrado com o sistema de Recursos Humanos e Folha, evitando
a duplicidade de informações.
48.60. Possibilitar o cadastro de eventos extraordinários, permitindo definir o período do
evento, se será concedido folga para os participantes, a quantidade de dias de folga a
conceder e o período em que o participante pode folgar, por conta da participação no evento.
48.61. Permitir o cadastro dos tipos de afastamento que poderão ser realizados pelo servidor
ou estagiário.
48.62. Permitir o registro dos feriados fixos, variáveis, bem como dos dias de ponto
facultativo.
48.63. Possibilitar o registro de afastamentos para servidores e estagiários, a partir do
cadastro de matrículas.
48.64. Possibilitar a flexibilidade de horários, permitindo a jornada de trabalho em horários
diferentes.
48.65. Possibilitar a identificação de qual configuração de lotação física esta em uso
dispensando a criação de uma para cada ano vigente.
48.66. Possibilitar o lançamento de ausências dos servidores e estagiários, para justificar as
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faltas.
48.67. Permitir acessar o dia para inserir a marcação faltante ou desconsiderar uma
marcação equivocada, possibilitando processar novamente o dia.
48.68. Permitir registrar todas as configurações das estruturas de níveis das lotações físicas
utilizadas para determinar o local de trabalho do servidor na entidade
48.69. Permitir o cadastro da tabela salarial instituída pela legislação municipal,
contemplando progressões horizontais e verticais, viabilizando a vinculação da faixa salarial
dos cargos.
48.70. Possibilitar o acionamento do cadastro de afastamentos, a partir da data onde se está
realizando a manutenção de marcações
48.71. Permitir a consulta e alteração de informações da entidade que o sistema foi liberado.
Possibilitando ao usuário alterar informações como sigla da entidade, CNAE, responsável da
entidade, endereço da entidade, telefone da entidade, e-mails da entidade, site da entidade,
horário de funcionamento da entidade, indicativo de RPPS, tipo de administração, número da
UG SIAFI, sindicato, classificação tributária, indicativo de registro eletrônico de funcionário,
classificação tributária e situação da entidade.
48.72. Possibilitar o registro de relógios de ponto, permitindo informar o número do relógio,
descrição, lotação física, tipo de relógio, indicativo de REP, marca, número de fabricação.
48.73. Possibilitar o cadastro de períodos para apuração de ponto, possibilitando sua
utilização no processo de apuração das marcações.
48.74. Possibilitar o gerenciamento do histórico de alteração para cada registro de
ocorrência, permitindo a exclusão ou edição do histórico mais atual.
48.75. Possibilitar a apuração das marcações de ponto dos servidores.
48.76. Possuir bloqueio no registro do cadastro do funcionário, quando existirem campos não
preenchidos que forem definidos como obrigatórios.
48.77. Possuir filtros, na rotina de apuração do ponto, por data inicial e final do período de
apuração, por servidor ou seleção específica.
48.78. Permitir a gestão de afastamentos de forma centralizada.
48.79. Possibilitar a importação de marcações das matrículas por arquivo txt gerado a partir
do layout configurado no cadastro de relógios.
48.80. Permitir a alteração do registro do cartão ponto, sem possibilitar a exclusão da
marcação original.
48.81. Possibilitar a consulta de ausências pela descrição do tipo de ausência na data de
apuração.

49. 49 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

49.1.
O sistema deverá proporcionar à gestão municipal, a interação das informações, em
tempo real, entre as áreas de Atenção Básica, Assistência em Saúde, Assistência
Farmacêutica, Financeiro, Regulação, Diagnósticos, Ações Programáticas e Vigilância em
Saúde.
49.2.
Permitir a consolidação das informações no momento do seu lançamento, de acordo
com as regras do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS,
ou demais tabelas de procedimentos, de forma que evite problemas ou críticas no momento do
faturamento.
49.3.
O sistema deverá ser totalmente web, podendo ser acessado de qualquer dispositivo
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que disponha de um navegador web com acesso a internet, e deverá ser acessível nos
principais navegadores do mercado, tais como: Internet Explorer, Firefox, Chrome e Safari,
além de rodar nos principais Sistemas Operacionais: Windows, Unix/Linux, Android e iOS.
49.4.
Permitir o gerenciamento da fila de espera da recepção, permitindo o agendamento de
um paciente da fila oriundo do agendamento, caso seja novamente agendado, ou alterado.
49.5.
Permitir visualizar o acompanhamento do paciente por meio de registro eletrônico
(prontuário clínico), para atendimentos na unidade ou domiciliar, abertos e finalizados,
permitindo visualizar todas as ações registradas nos atendimentos clínicos.
49.6.
Permitir ao profissional de saúde, durante atendimento, visualizar o cadastro de laudo
para procedimentos de alta complexidade - APAC.
49.7.
Permitir realizar durante a triagem a manutenção de alergias do paciente, esse registro
deve buscar as informações do cadastro do paciente e deve possibilitar ao profissional de
saúde alterar a informação caso necessário ou informar que o paciente nega alergia, mantendo
o histórico do que foi alterado para as alergias durante cada triagem/acolhimento.
49.8.
Permitir a impressão de documentos do atendimento, deverá possibilitar abrir o
documento em PDF para visualização ou impressão de cada item, possibilitando a impressão
do PDF de acordo com o modelo selecionado.
49.9.
Permitir configurar, por unidade de saúde, o registro da evolução do paciente através
do SOAP ou Anamnese/Exames Físicos.
49.10. Permitir a consulta de pacientes para visualizar as solicitações, possibilitando agendar
consultas para as solicitações que não necessitam de regulação. Deverá permitir consulta pelo
nome social, nome, CNS, CPF.
49.11. Permitir ao profissional de saúde editar e/ou excluir as administrações de
medicamentos realizadas, durante o atendimento.
49.12. Permitir registrar e realizar a manutenção da estratificação de risco do paciente
durante o atendimento, atualizando automaticamente cadastro do paciente as informações de
estratificações que forem registradas no atendimento, e a cada novo atendimento além de
possibilitar informar a estratificação, deverá carregar as que já foram preenchidas, permitindo
alterá-las.
49.13. Permitir, para o atendimento ambulatorial, registrar informações do atendimento, como
o local do atendimento, tipo de atendimento, modalidade AD, racionalidade em saúde, unidade,
profissional, especialidade e tipo de consulta, no caso de atendimento odontológico.
49.14. Permitir na evolução do atendimento, informar o CID principal e CIDs secundários,
possibilitando a consulta do CID por nome ou código, podendo ser registrado o CID ou grupo
de CID.
49.15. Permitir disponibilizar acesso aos medicamentos de uso contínuo.
49.16. Possuir rotina de consumo interno aos profissionais nas Unidades de Saúde,
permitindo efetuar o registro de produtos, materiais, insumos a serem utilizados na
higienização, coleta do exame, curativos, dentre outros.
49.17. Permitir efetuar a consulta de Consumo Interno realizada pela Unidade de Saúde,
permitindo a visualização da lista de Produtos já registrados ao consumo interno.
49.18. Permitir ao encaminhar o paciente para observação, e realizar a impressão de
prescrições manuais para uso interno.
49.19. Permitir ao profissional de saúde registrar evasão do paciente na unidade de saúde, a
partir da segunda chamada, essa opção não deverá estar disponível quando o atendimento
estiver com a situação em atendimento ou reavaliar.
49.20. Permitir através de parametrização, realizar validação, durante a requisição de
procedimentos no atendimento, se o paciente reside em um município diferente, permitindo a
configuração da validação para alerta, erro ou sucesso. No caso de erro - apresentar
mensagem e impedir que a requisição do procedimento seja realizada; alerta - apresentar
mensagem e permitir que a requisição do procedimento seja realizada; e sucesso - permitir que
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a requisição do procedimento seja realizada.
49.21. Permitir, durante o atendimento executar apenas os procedimentos que não requerem
autorização de profissional regulador.
49.22. Permitir registrar as condições avaliadas do paciente durante os atendimentos de
atenção básica, gerando automaticamente o CIAP correspondente, conforme e-sus.
49.23. Permitir informar, visualizar e excluir procedimentos cadastrados e gerados durante a
observação do paciente. Deve conter campos para informar o código e nome do procedimento,
quantidade, profissional, CID, origem e situação. Para o caso de exclusão, só deve permitir o
procedimento gerado pelo próprio profissional.
49.24. Permitir a visualização das filas de atendimento, exibindo a quantidade de pacientes
que encontram-se nas filas de agenda, atendimento, observação e nos registros de atendidos e
não atendidos.
49.25. Permitir ao profissional de saúde realizar a impressão de documentos comprobatórios
necessários para a conclusão e prosseguimento dos processos realizados no atendimento,
possibilitando realizar as impressões de prescrições, requisições, administrações,
encaminhamentos, transferência, FAA, FA, atestados, declarações, documentos e laudos,
controlando também a situação de cada documento: impresso, inativo, não impresso.
49.26. Permitir na fila de atendimento da recepção, no momento da confirmação da presença
do paciente, alterar informações do seu cadastro e informar se é caso de priorização.
49.27. Permitir que o Profissional de Saúde, durante o atendimento, possa realizar o cadastro
de solicitações de Laudo para solicitação de internação hospitalar - AIH, que deverá conter
informações de justificativa da internação, procedimento solicitado e causas externas (para
acidentes ou violências).
49.28. Permitir aos profissionais de saúde autorizados, através do atendimento clínico
requisitar exames/procedimentos de mamografia, validando sexo e idade do paciente.
49.29. Permitir ao profissional de saúde gerar lista de espera da unidade de saúde, a partir da
uma lista de pacientes com procedimentos agendados, exibindo informações relacionadas ao
paciente, como sexo, número do prontuário, CNS, idade, priorização,data de agendamento e
situação, permitindo registrar o não atendimento pacientes agendados na unidade de saúde.
49.30. Permitir aos profissionais da recepção, visualizar os atendimentos cadastrados
disponíveis na fila de atendimentos e realizar o cancelamento desde que o paciente não tenha
sido chamado pelo painel, que o atendimento não tenha informações de triagem, acolhimento
ou atendimento. Ao cancelar um atendimento deverá ser obrigatório informar um motivo e uma
observação.
49.31. Permitir a flexibilização para criação de relatórios, conforme a necessidade do
município, através de informações disponíveis nos documentos registrados nas impressões dos
atendimentos.
49.32. Permitir ao profissional de saúde autorizado, executar no atendimento o procedimento
de radiologia, possibilitando registrar a execução do procedimento radiológico agendado para o
paciente na unidade prestadora, com as seguintes informações: procedimento agendado;
unidade solicitante; profissional solicitante; profissional executante; CBO e CID.
49.33. Permitir através da triagem ou acolhimento realizar a finalização dos atendimentos, e
quando atendido deve permitir informar como concluído atendido, e para os casos em que
existir registro de atendimento (triagem ou acolhimento) deve fazer parte da lista de pacientes
"não atendidos".
49.34. Exibir, na fila de agenda de procedimentos, os procedimentos agendados na unidade
de saúde prestadora, devendo apresentar lista com informações pertinentes aos pacientes e
procedimentos agendados e não executados. A lista deve apresentar as seguintes opções:
nome do paciente; sexo; idade; CNS; nome da mãe; priorização; atendimento; procedimento e
a situação.
49.35. Exibir na fila de atendimentos os procedimentos confirmados para o paciente na
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unidade de saúde, para que o profissional possa registrar a execução ou o não atendimento.
49.36. Permitir configurar e editar no cadastro de especialidades, a fim de registrar se a
mesma exige autorização.
49.37. Permitir a visualizar e registrar informações para os atendimentos de urgência e
emergência.
49.38. Permitir integração com a base do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde CNES, promovendo a importação e atualização das unidades de saúde: posto de saúde,
serviço de urgência, academia da saúde, hospital, maternidade, centro de parto normal,
farmácia popular, CAPS e Centro de especialidade, profissionais e seus respectivos vínculos,
por meio da interoperabilidade SOA-SUS, Ministério da Saúde.
49.39. Possuir fila de não atendidos, que exiba os atendimentos de procedimentos não
atendidos na unidade de saúde prestadora. Deverá exibir lista com informações pertinentes aos
pacientes e procedimentos agendados e não atendidos na unidade.
49.40. Permitir a visualização prévia à impressão do documento de Cadastro de Laudo
médico para procedimentos de alta complexidade - APAC.
49.41. Permitir que o usuário acesse o RES - Registro eletrônico de saúde do paciente,
conforme permissão de acesso configurada para o RES, para que seja possível controlar o
acesso nos registros de todas as movimentações realizada para o paciente dentro da unidade.
49.42. Permitir realizar o Cadastro de Laudo de Autorização de Procedimento de Alta
Complexidade, sem a necessidade de que tenha sido previamente efetuado um atendimento
ao paciente.
49.43. Dispor da lista de procedimentos autorizados a serem realizados nos atendimentos
odontológicos conforme e-Sus.
49.44. Possuir relatório de pacientes cadastrados sem cartão SUS, informando o nome do
usuário que realizou o cadastro.
49.45. Permitir emitir relatório de atendimentos por hora, possibilitando filtrar por unidade,
profissional, data inicial, hora inicial, data final, hora final, devendo exibir ao menos as
seguintes informações: entidade, unidade, profissional, data de atendimento do profissional,
horário do atendimento, nome e idade do paciente, totalizador de atendimento do dia,
totalizador de atendimentos de crianças, totalizador de atendimentos de adultos e total de
atendimentos do profissional.
49.46. Permitir emitir relatório de procedimentos por paciente, permitindo realizar diversas
filtragens, exibindo no relatório a unidade, o paciente, idade, data/hora do procedimento, nome
do profissional, nome do procedimento e quantidade, além do totalizador de procedimentos do
paciente, e totalizador de procedimentos da unidade.
49.47. Permitir ao cidadão realizar o agendamento de consultas via aplicativo.
49.48. Possibilitar o envio de lembrete ao paciente, via SMS, e-mail ou WhatsApp referente
ao Agendamento de Consulta de Especialidade.
49.49. Permitir o gerenciamento da agenda de procedimento da unidade.
49.50. Permitir excluir agendas de procedimentos cadastradas, desde que não possuam
agendamentos cadastrados.
49.51. Permitir registrar presença ou ausência do agendamento de procedimentos
laboratoriais para pacientes agendados na unidade de saúde prestadora.
49.52. Permitir a impressão do comprovante de agendamento do paciente após agendar
consulta de especialidade.
49.53. Permitir visualizar prontuário resumido (mini prontuário) dentro do atendimento, para
profissionais que possuem permissão, permitindo visualizar independente da aba em que o
profissional estiver trabalhando (triagem, acolhimento e atendimento).
49.54. Possuir relatório de atendimentos, que demonstre os horários de entrada e saída da
fila de atendimento, triagem, acolhimento e atendimento clínico.
49.55. Dispor de atualização automática na listagem de agendamentos de especialidade, em
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todas as telas que estiverem acessando o sistema conforme o consumo dos agendamentos ou
alteração das agendas, feriados e ausências.
49.56. Possuir cadastro de convênios, possibilitando realizar o vínculo e manutenção do
vínculo das especialidades que serão disponibilizadas para o convênio selecionado. Para a
inclusão deverá conter campos para registrar as seguintes informações: Convênio;
especialidade; valor e situação (ativo/inativo).
49.57. Permitir realizar o atendimento domiciliar, possibilitando às equipes de atenção básica,
realizar o atendimento e acompanhamento de pacientes em casa. Para o registro do
atendimento deverá disponibilizar o cadastro das seguintes informações: paciente, nome ou
nome social, sexo, idade, data de nascimento, CNS, CPF, prontuário, telefone, e endereço.
49.58. Permitir a emissão de relatório de requisições de procedimentos, conforme a situação
que deverá ser: requisitado, aguardando, autorizado, não autorizado. O relatório deverá exibir
ao menos as informações relativas ao profissional solicitante, paciente, especialidade
encaminhada, quantidade, valor, procedimento, situação, data de autorização, número da
solicitação, e telefone do paciente.
49.59. Permitir informar no agendamento de especialidades, quais os procedimentos que
serão executados na consulta.
49.60. Permitir a adição de nova agenda de especialidade para o profissional, possibilitando
que os agendamentos sejam realizados de acordo com as especialidades do profissional
49.61. Permitir a transferência de agendamentos de procedimentos de um ou vários
pacientes ao mesmo tempo, informando a data das transferências de agendamentos e o
motivo.
49.62. Permitir reagendar consultas de especialidade pendentes de reagendamento conforme
agendas disponíveis.
49.63. Permitir apresentar os dados do paciente em todas as vias do comprovante de
solicitação de exames SADT emitidos pelo usuário.
49.64. Permitir ao regulador efetuar inclusão de uma Solicitação de Consulta na Central de
Regulação, através do encaminhamento gerado pela Unidade de Saúde e entregue ao
paciente.
49.65. Permitir no cadastro de convênio, listar e filtrar todas as especialidades,
procedimentos e prestadores cadastradas para o convênio
49.66. Possuir notificação, que alerte o profissional referente à pendências de correção
(preenchimento inadequado como especialidade ou a prioridade, erro ortográfico),na solicitação
de consulta que esteja na fase "Aguardando".
49.67. Permitir ao profissional de saúde o registro de Laudo BPA-I, sem que tenha sido
previamente efetuado um atendimento ao paciente.
49.68. Permitir ao Profissional de Saúde efetuar a pesquisa ou listagem por Cadastro de
Solicitações de Laudo do Boletim de Produção Ambulatorial - Individualizado, que deverá
conter os seguintes cabeçalhos de priorização: data, paciente, solicitação, unidade e situação.
49.69. Permitir ao Profissional de Saúde realizar Impressão de solicitação de Laudo AIH Autorização de Internação Hospitalar. O laudo deve conter as informações do profissional
solicitante: nome, CNS e data da solicitação; do paciente: nome, responsável, nascimento,
sexo, raça, etnia, CNS, prontuário, telefone, nome da mãe e do pai, e endereço; além de dados
da unidade solicitante e informações sobre o procedimento.
49.70. Permitir incluir e editar informações referente a gestação, no prontuário de pacientes
do sexo feminino, contendo informações referente a DUM (data da última menstruação), idade
gestacional (que deverá ser calculada automaticamente conforme a DUM), partos, gravidez
planejada, maternidade de referência e o desfecho da gestação, podendo ser: abortamento,
óbito, outros motivos, parto cesáreo, ou forceps ou vaginal e o locar de parto.
49.71. Permitir cancelar agendamento de especialidade de um paciente na central de
regulação, liberando a vaga da agenda para que outro paciente possa ocupar a vaga para
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consulta.
49.72. Permitir ao Profissional de saúde efetuar pesquisa ou listagem por Cadastro de Laudo
para Autorização de Procedimento Ambulatorial de Alta Complexidade - APAC, mesmo sem
que tenha sido previamente efetuado um atendimento ao paciente.
49.73. Permitir, ao realizar Cadastro de Laudo APAC, que deverá ser autorizado
posteriormente, para o tipo de Laudo: Pré-Cirurgia bariátrica, Pós-Cirurgia bariátrica,
gerenciando o acompanhamento do paciente, como informações de avaliação física: peso e
IMC, além das comorbidades presentes.
49.74. Permitir aos Profissionais de saúde do Atendimento relacionado ao registro de Laudo
APAC, realizar a solicitação/autorização de medicamentos de dispensação excepcional e
estratégicos, mesmo sem que tenha sido previamente efetuado um atendimento ao paciente,
para que posteriormente seja efetuada sua autorização.
49.75. Permitir ao profissional de saúde durante o atendimento, realizar visualização prévia à
impressão do documento "Cadastro de Laudo APAC": Pré-Cirurgia Bariátrica, Pós-Cirurgia
Bariátrica e de Medicamentos.
49.76. Permitir agendar consultas de especialidade para pacientes, conforme agendas
cadastradas previamente. O sistema não deverá permitir agendamento de agendas bloqueadas
ou canceladas, nem se houver feriado ou ausência registrada para o dia/hora do agendamento.
49.77. Permitir que no cadastro de prestadores, relacionados aos convênios, seja possível
listar e filtrar todas as especialidades e procedimentos vinculados ao prestador do convênio.
49.78. Permitir a emissão da Ficha de Atendimento Ambulatorial - FAA, para que os
profissionais de saúde possam realizar a emissão da ficha preenchida ou registrar informações
do atendimento manualmente, e posteriormente possam repassar ao sistema conforme
necessidade, ou preenchida automaticamente pelo sistema com os dados do atendimento.
49.79. Permitir ao profissional de saúde a visualização e impressão do laudo AIH através do
Registro Eletrônico de Saúde (RES).
49.80. Permitir ao profissional de saúde através da regulação, realizar a impressão ou
reimpressão de Laudo: BPA-I, necessários para a conclusão e prosseguimento adequado dos
processos realizados na Regulação.
49.81. Permitir efetuar Cadastro de Requisição de Produtos, vinculando-o à Unidade de
Saúde requisitante e à Unidade requisitada. Os Produtos a serem requisitados devem ser
adicionados, indicando a quantidade, permitindo registro das informações como um rascunho,
podendo ser editado novamente, antes de ser finalizada a requisição.
49.82. Permitir ao profissional de saúde registrar a execução de procedimentos com
finalidade diagnóstica agendado para o paciente na unidade prestadora com as seguintes
informações: procedimento agendado; unidade solicitante; profissional solicitante; profissional
executante; CBO e CID.
49.83. Permitir ao profissional de Saúde efetuar o cancelamento da solicitação de Laudo AIH.
49.84. Permite ao profissional de saúde visualizar lista com os laudos AIH cancelados.
49.85. Permitir ao encaminhar o paciente para observação, realizar a impressão da
requisição de exames para uso interno, e as impressões devem ocorrer conforme grupo de
exames.
49.86. Permitir a busca de um paciente da lista pelo nome.
49.87. Permitir ao profissional de Saúde efetuar o cancelamento da solicitação de laudo
APAC.
49.88. Permitir o preenchimento de campos do sistema, do tipo texto, por reconhecimento de
voz, ou seja, conforme o usuário fala o sistema deverá escuta descrever no campo
selecionado, devendo inclusive identificar os comandos de ponto final, vírgula, dois pontos,
quebra linha, após uma pausa na fala, ou o clique fora do campo.
49.89. Permitir ao regulador efetuar pesquisa ou listagem por Solicitação de Consultas, pelo
profissional de saúde.
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49.90. Permitir ao regulador efetuar pesquisa ou listagem por requisição de procedimentos.
49.91. Permitir ao regulador visualizar os procedimentos agendados, e a pesquisa por
procedimentos requisitados por Unidade de Saúde.
49.92. Permitir ao regulador efetuar a pesquisa por procedimentos arquiados, consultas em
lista de espera, consultas já autorizadas e não autorizadas.
49.93. Permitir incluir e manter notificação SMS ao agendamento de consulta de
especialidade.
49.94. Permitir que o paciente possa efetuar o cancelamento do agendamento da consulta ou
procedimento, respondendo NÃO, à notificação recebida.
49.95. Permitir incluir e manter notificação aos pacientes referente a campanhas e mutirões a
serem realizados pelas Unidades de Saúde, permitindo o registro de programações através da
notificação ao paciente, comunicando somente o público alvo conforme configurações
efetuadas.
49.96. Permitir manter série histórica de contatos efetuados com o paciente em campanhas e
mutirões.
49.97. Permitir incluir e manter registro de contato telefônico ao agendamento, feito ao
paciente.
49.98. Permitir visualizar nas filas de espera a situação, data, horário e por quanto tempo o
paciente encontra-se na fila, até a conclusão do atendimento.
49.99. Permitir transferir agendamentos de consultas de um ou vários pacientes ao mesmo
tempo, possibilitando selecionar o profissional e a data inicial das transferências de
agendamentos e o seu motivo.
49.100. Permitir ao profissional de saúde do atendimento, cadastrar e imprimir atestados,
declarações e laudos durante o atendimento.
49.101. Permitir que no mesmo atendimento, mais de um profissional possa registrar ações ao
mesmo paciente, registrando de forma individual a atuação de cada profissional.
49.102. Permitir o cancelamento de procedimento já autorizado, retornando seu status para
"aguardando", e permitindo indicar o motivo do cancelamento.
49.103. Permitir o registro de ações voltadas à atenção básica conforme critérios
estabelecidos pelo Ministério da saúde, por meio do sistema e-SUS, conforme Portaria nº
1.412, de 10 de julho de 2013.
49.104. Permitir cadastrar e manter os recipientes que serão utilizados para realização dos
procedimentos laboratoriais, contendo as informações sobre o recipiente, volume,
apresentação, cor, observação e situação.
49.105. Possibilitar o gerenciamento dos acesso de usuários do sistema, configurando quais
ações o usuário poderá executar para cada funcionalidade.
49.106. Permitir atualizar a listagem de agendamentos de procedimentos automaticamente em
todas as telas que estejam acessando o sistema, conforme o consumo dos agendamentos ou
alteração das agendas, feriados e ausências.
49.107. Permitir listar e filtrar todos os agendamentos de procedimentos agendados no
ambiente de agendamento, que por algum motivo foram devolvidos para reagendamento,
permitindo filtrar por paciente, procedimento, unidade ou usuário solicitante do agendamento,
unidade prestadora, convênio e data.
49.108. Permitir listar o registro de ausência dos profissionais de saúde.
49.109. Permitir que os profissionais de saúde registrem suas ações no sistema, conforme
compatibilidade de sua CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), evitando inconsistências
posteriores no processo de geração do arquivo de produção.
49.110. Permitir informar quando o atendimento é uma escuta inicial ou orientação, gerando
procedimento automaticamente e validando demais procedimentos ao finalizar atendimento.
Esta funcionalidade deve ser utilizada somente quando for um atendimento ambulatorial e a
especialidade do profissional não estiver configurada como especializada.
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49.111. Permitir a realização do acolhimento, ainda na fila de atendimento, utilizando-se dos
critérios de avaliação da classificação de riscos conforme PNH podendo parametrizar pelo
critério de 5 ou 4 níveis, onde a necessidade de cada paciente é representada pelas seguintes
cores: Vermelha: Emergência; Laranja: Muito Urgente; Amarela: Urgente; Verde: Não urgente;
Azul: Baixa complexidade.
49.112. Permitir realizar uma ou mais triagens para o paciente ao longo do atendimento inicial,
seguindo o protocolo médico identificando as necessidades do paciente. Não deve permitir
editar uma triagem após finalizada, mas apenas incluir novas triagens enquanto o atendimento
estiver aberto, permitindo inclusive visualizar o histórico das cinco últimas triagens já realizadas
para o referido paciente.
49.113. Permitir que o profissional de saúde possa realizar o atendimento do paciente,
conforme sua especialidade (CBO) e permissão.
49.114. Permitir aos profissionais de saúde visualizar as informações do paciente, como o
nome completo e foto, Idade, Número do prontuário, Deficiência, Gestante, Idoso, Criança de
colo, CNS, e Alergia e Estratificação de risco.
49.115. Permitir o profissional de saúde visualizar, incluir e excluir procedimentos no momento
da triagem/acolhimento do paciente.
49.116. Permitir, durante o atendimento, realizar transferências de pacientes para outras
unidades, conforme necessidade da unidade de saúde ou diagnóstico obtido no atendimento.
49.117. Permitir na fila de atendimento da recepção registrar presença e ausência dos
pacientes agendados.
49.118. Permitir istar pacientes agendados do município para consultas eletivas e retornos, por
data, com as seguintes informações: paciente (nome, númeiro do prontuário, CNS, sexo, data
de nascimento,idade), fila (Consulta e Retorno), situação (horário da consulta ou retorno),
Convênio (se houver), Queixas, sintomas e observações."
49.119. Permitir visualizar as informações do paciente na fila de atendimento, com os
seguintes dados: nome completo, sexo, idade, número do prontuário; restrições alérgicas;
Nome da mãe e Pai, Município, Endereço, Deficiência (Gestante, Idoso, Criança de colo) CNS,
e telefone.
49.120. Permitir a visualização, inclusão e alteração de informações de evolução do paciente
durante o atendimento com os seguintes dados: antecedentes clínicos, condições avaliadas,
vigilância em saúde bucal, CID ou/e CIAP, avaliação de exames, alergias e deficiências.
49.121. Permitir ao profissional responsável pela triagem, acolhimento ou atendimento gerar
uma informação de atendimento complementar, permitindo editar ou incluir o que for
necessário, com o registro da respectiva justificativa da complementação do atendimento, que
deverá constar no prontuário.
49.122. Permitir listar os pacientes já atendidos (finalizados).
49.123. Permitir a visualização, inclusão e manutenção do cadastro de filas nas unidades de
saúde do município.
49.124. Permitir a exibição de painel de chamadas, com letras e cores visíveis a distância,
onde o nome do paciente, senha, profissional da chamada e local sejam exibidos,
possibilitando aos profissionais do atendimento realizar chamadas conforme ordenação da fila.
49.125. Permitir ao profissional de saúde a visualização, inclusão e alteração das prescrições
médicas, possibilitando realizar uma prescrição médica contendo as seguintes informações:
tipo de receitas padrões (simples e especial), medicamento, posologia, via de administração,
quantidade, duração do tratamento, Contínuo (Sim, Não).
49.126. Permitir carregar as informações do medicamento ativo para a prescrição e
administração ao paciente, buscando o cadastro desejado pelo nome ou código registrado no
medicamento, possibilitando ao profissional de saúde informar os medicamentos na prescrição
sem a necessidade de cadastrar todas as informações do fármaco.
49.127. Permitir ao profissional de saúde identificar os medicamentos de uso contínuo
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prescritos ao paciente, possibilitando renovar a prescrição de atendimentos anteriores no
atendimento atual.
49.128. Permitir gerar automaticamente receitas de diferentes tipos, simples e especial, de
acordo com a medicação inserida na prescrição, caso o medicamento seja controlado o
sistema deverá gerar uma receita do tipo especial, caso não seja a receita gerada será do tipo
simples.
49.129. Permitir ao profissional de saúde cadastrar uma prescrição manual, possibilitando
inserir informações em texto livre, sem a necessidade de inserir os campos de uma prescrição
automatizada, possibilitando selecionar se trata-se de uma prescrição especial ou simples,
realizando prescrição de medicamentos que não estejam cadastrados na farmácia básica.
49.130. Permitir ao profissional de saúde editar e/ou excluir as receitas geradas.
49.131. Permitir ao profissional de saúde tramitar os medicamentos entre as receitas do tipo
simples, possibilitando alterar os medicamentos entre as receitas, assim como realizar a
divisão de medicamentos do mesmo tipo em mais de uma receita.
49.132. Permitir emissão das prescrições registradas no atendimento, contendo o seguinte
conjunto de informações: no cabeçalho, o logotipo do município e do SUS, nome do estado e
município, nome da receita e se ela é imples ou especial; conter informações da unidade de
saúde e também do paciente, como nome, didade, sexo, RG e CPF, telefone e endereço; para
os medicamentos prescritos deve apresentar o nome do medicamento, posologia, duração e
quantidade.
49.133. Permitir visualização, inclusão e manutenção da estratificação de risco do paciente,
com o seguinte conjunto de informações: Tipo da estratificação (com as opções: Gestante,
Criança menor de 1 ano, Idoso, Hipertenso, Diabético, Saúde Mental, Saúde Bucal), Nível do
risco (com as opções: Alto, Médio, Baixo), e Observação.
49.134. Permitir a consulta em tempo real do estoque de medicamentos, possibilitando ao
profissional de saúde verificar se o medicamento selecionado possui ou não estoque disponível
na unidade.
49.135. Permitir a visualização das informações de evolução do paciente através do SOAP ou
Anamnese/Exames Físicos conforme configuração de parâmetro realizado na unidade de
saúde.
49.136. Permitir registrar e emitir declaração de comparecimento ou atestado, possibilitando
ao paciente justificar as horas em que precisou ficar ausente de suas funções (serviço, aula,
outros).
49.137. Permitir a flexibilização para validação do preenchimento obrigatório do CID (para
atendimentos de atenção básica, especializado ou urgência) ou CIAP / Condição avaliada (para
atendimentos de atenção básica) na evolução e encaminhamento do paciente, possibilitando
configurar para quais CBOs será obrigatório. preencher o CID ou o CIAP.
49.138. Permitir ao profissional de saúde visualização, inclusão e alteração das administrações
de medicamentos possibilitando realizar a administração sem que ela tenha um vínculo com
uma prescrição.
49.139. Permitir a visualização, inclusão e manutenção de encaminhamentos para outras
especialidades dentro do atendimento clínico, com o registro das seguintes informações: CID,
Especialidade,
Tipo
(Consulta,
Retorno),
Prioridade
(Normal,
Urgente),
Investigação/Diagnóstico e Indicação de referência.
49.140. Permitir no atendimento odontológico, na avaliação da evolução a visualização,
inclusão e alteração de informações de vigilância em saúde bucal.
49.141. Permitir aos profissionais de saúde, através do atendimento clínico, requisitar
exames/procedimentos citopatológicos, validando sexo e idade do paciente com o
procedimento/exames solicitados.
49.142. Permitir ao profissional de saúde visualizar e realizar uma administração de
medicamento durante o período de observação, a partir de uma prescrição interna registrada
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ou no encaminhamento para observação ou dentro da própria administração. Não deverá
permitir a alteração de dados da prescrição, devendo inserir apenas o lote do medicamento que
será administrado.
49.143. Permitir parametrizar por entidade uma validação relacionada a diferença do município
de endereço do paciente com o município da unidade, permitindo informar tratar-se de inclusão
de atendimento, requisição e encaminhamento quando o paciente que não pertencer ao
município.
49.144. Permitir a emissão e impressão do prontuário constante no registro eletrônico saúde
do paciente, por natureza (deve possuir uma natureza para o prontuário clínico, e outra para o
prontuário odontológico), para que as informações do atendimento possam ser emitidas
conforme necessidade do paciente. Ao selecionar a opção de imprimir, o sistema deverá
solicitar que o usuário informe o motivo da impressão do prontuário, possibilitando inserir
observação, além de exibir um aviso de responsabilidade.
49.145. Permitir identificar os pacientes que retornaram da observação com a situação
"Reavaliar", permitindo a continuidade e desfecho do atendimento, armazenando todo o
histórico, além de exibir um aviso ao profissional que encaminhou para observação do
atendimento retornado assim que o paciente for encaminhado novamente para atendimento.
49.146. Permitir que profissionais de saúde bucal, no atendimento odontológico, possam
diagnosticar, planejar, visualizar e alterar procedimentos odontológicos, identificando
problemas dentários por local (Face mesial, Face distal, Face lingual/Palatal, Face vestibular,
Face oclusal , Dente, Raiz, Quadrante, Sextante e Arcada) e situações representadas por cores
no plano odontológico do paciente.
49.147. Permitir a flexibilização na criação de relatórios, através de informações disponíveis
nas requisições de exames e procedimentos realizados nos atendimentos.
49.148. Permitir a flexibilização das regras de procedimentos gerados na administração de
medicamentos, possibilitando à unidade de saúde escolher qual será o procedimento gerado
automaticamente quando for registrada uma administração de medicamentos no atendimento
ou na observação.
49.149. Permitir a criação de relatórios referente às ausências de profissionais, contendo as
seguintes informações: Profissional, Período de ausência, Tipo de ausência, unidades e
agendas.
49.150. Permitir a flexibilização na criação de relatórios através de informações disponíveis
nos medicamentos de uso contínuo do paciente, contendo as seguintes informações:
medicamento, posologia, via, quantidade.
49.151. Permitir consultar e visualizar as solicitações em lista de espera do paciente,
permitindo realizar a busca por nome social (se houver), nome, CNS ou CPF.
49.152. Permitir visualizar os anexos do prontuário do paciente.
49.153. Permitir o consumo de cotas no agendamento de consultas, sempre que houver uma
cota disponível para consumo da unidade dentro do período do agendamento.
49.154. Permitir cancelar agendamentos de especialidades transferidos, liberando a vaga da
agenda para que outro paciente possa ocupar a vaga, devendo preencher as seguintes
informações: motivo do cancelamento e observação do cancelamento, com a possibilidade de
realizar o reagendamento do paciente cancelado para outra data.
49.155. Permitir agendar a execução de procedimentos de urgência/encaixe de pacientes meio
a outros horários já agendados, para casos de urgência e demais fatores adversos da rotina
diária das unidades. Este agendamento deverá conter uma indicação, para que seja
diferenciado dos demais, e identificado rapidamente.
49.156. Permitir ao profissional regulador efetuar a autorização ou rejeitar um procedimento da
lista de espera, informando a data em que o procedimento foi autorizado, e no caso de ser
rejeitado, informando o motivo.
49.157. Permitir listar e filtrar todos os agendamentos de consultas agendadas, e que por
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algum motivo foram devolvidos para reagendamento (cancelamento da agenda, edição da
agenda, transferências que não contemplaram todos os agendamentos, erros na transferência).
49.158. Permitir cancelar agendas de procedimentos cadastradas, caso a agenda já possua
outro agendamento registrado, devendo alertar quais os agendamentos foram afetados pelo
cancelamento, possibilitando o usuário transferir ou cancelar os agendamentos, com a
devolução dos mesmos para reagendamento na lista de espera.
49.159. Permitir cancelar agendamento de especialidade de um paciente na central de
regulação, liberando a vaga da agenda para que outro paciente possa ocupar, devendo
preencher o motivo do cancelamento e observação do cancelamento, possibilitando
encaminhar o agendamento cancelado para o reagendamento.
49.160. Permitir cancelar agendamentos de procedimentos de um ou vários pacientes ao
mesmo tempo, liberando as vagas da agenda para que outros pacientes possam ocupar.
49.161. Permitir realizar a administração de medicamentos que forem trazidos pelos pacientes,
sem vínculo com o estoque, e neste caso, ocultando o campo de lote do sistema, sendo
necessário utilizar um campo texto para que registro do lote.
49.162. Exibir na fila de agenda de procedimentos de ultrassonografia, os exames agendados
na unidade de saúde prestadora, possibilitando registrar presença ou ausência. No caso da
presença, deverá solicitar o preenchimento da priorização (deficiente, gestante e criança de
colo), não deve ser possível registrar presença de datas futuras, e para ausência, não deve ser
apresentado na fila, e a situação do agendamento deve ser alterada conforme motivo
informado pelo profissional de saúde, com a realização do reagendamento ou cancelamento.
49.163. Permitir replicar uma agenda de especialidade cadastrada, facilitando a criação de
uma nova agenda. Deve possibilitar alterar todas as informações ao replicar uma agenda de
especialidade, inclusive com a verificação, ao salvar, se a agenda não conflita com outra
agenda já cadastrada para o mesmo profissional, devendo verificar ainda caso possua feriado,
ou ausência de profissional cadastrado, não permitindo criar horário na agenda para esses
dias/horários.
49.164. Permitir imprimir comprovante de agendamento do paciente após agendar execução
de procedimento.
49.165. Permitir a criação de painéis de chamada personalizados conforme a necessidade de
cada unidade de atendimento, contendo no mínimo o nome do painel e a unidade de
atendimento que ele pertence.
49.166. Permitir a configuração do painel para exibição ou não do nome do profissional que
efetuou a chamada.
49.167. Permitir visualizar o histórico dos agendamentos do paciente no agendamento da
central de regulação.
49.168. Permitir agendar atendimento de retorno do paciente no desfecho dos atendimentos
originados por um agendamento.
49.169. Permitir a emissão de relatório analítico de agendamentos de consultas por
profissional, listando informações dos agendamentos conforme filtros de unidade prestadora,
profissional, especialidade, data e situação.
49.170. Permitir a emissão de relatório de agendamentos de consultas por paciente.
49.171. Permitir excluir agendas de especialidades cadastradas desde que não possuam
agendamentos cadastrados.
49.172. Permitir configurar notificação SMS de agendamento de Consulta Especialidade, com
o envio aos pacientes de forma automática. Deverá ser exibido na mensagem o nome do
paciente, especialidade, data, horário e a unidade ou laboratório.
49.173. Permitir registrar no atendimento a execução ou não execução de procedimentos que
foram registrados no agendamento de consulta, o registro deverá ser obrigatório para poder
concluir o atendimento.
49.174. Permitir emitir a Ficha de Atendimento, preenchida com todas as informações
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registradas pelos profissionais que foram envolvidos no atendimento, contando as informações
relacionadas à unidade de atendimento, paciente, atendimento, biometria, evolução,
procedimentos e prescrições.
49.175. Permitir iniciar atendimento de consulta virtual através de videoconferência, realizada
entre o profissional do atendimento e o paciente.
49.176. Permitir realizar evolução do paciente dentro dos atendimentos domiciliares.
49.177. Permitir visualizar o acompanhamento odontológico do paciente por meio do registro
eletrônico (prontuário odontológico), para atendimentos na unidade (presencial ou virtual) ou
domiciliar, abertos e finalizados, visualizando todas as ações registradas no atendimento
odontológico.
49.178. Permitir ao usuário registrar no sistema as aplicações das vacinas.
49.179. Permitir ao encaminhar o paciente para observação, realizar a impressão de
prescrições para uso interno.
49.180. Permitir realizar o controle e configuração de permissões de acessos ao usuário, por
contextos de Entidade, Unidade e informações do profissional vinculado (Unidades e Equipes).
49.181. Permitir que várias receitas sejam emitidas durante o atendimento do paciente,
separando os medicamentos em suas respectivas receitas no momento da impressão.
49.182. Permitir a impressão de requisição de exames, separando automaticamente os
exames por grupos de procedimentos direcionando assim cada requisição para o devido
prestador.
49.183. Permitir registrar e realizar a manutenção da estratificação de risco do paciente
durante os atendimentos, atualizando automaticamente as informações que forem registradas
no atendimento, a cada novo atendimento além de possibilitar informar a estratificação, deverá
carregar as informações anteriormente preenchidas, permitindo alterá-las.
49.184. Permitir consultar e acessar nos ambientes de atendimentos ambulatoriais ou de
urgência os prontuários dos pacientes, mesmo que estes não estejam nas filas. A busca para
acesso ao prontuário deve seguir o mesmo padrão de busca das demais pesquisas: por nome,
CNS e CPF.
49.185. Permitir gerar o arquivo para envio ao Sistema de Informações Ambulatoriais, assim
como visualizar os dados gerados.
49.186. Permitir inserir mídias na configuração dos painéis de chamada, podendo ser dos tipos
vídeo (permitindo inserir URL de vídeos do Youtube) ou imagem (permitindo inserir arquivos no
formato jpg, png e gif).
49.187. Permitir, nos prontuários clínico e odontológico, a exibição da linha do tempo de cada
atendimento, exibindo data e hora de quando houve entrada, triagem, acolhimento, inicio do
atendimento, os encaminhamentos para observações e as avaliações, reavaliações de
atendimento, o retorno das observações e a conclusão/desfecho do atendimento, devendo
ordenar por data/hora de cada processo realizado no atendimento.
49.188. Possibilitar exibir no painel, além do paciente que está sendo chamado para o
atendimento, no mínimo os últimos três pacientes chamados anteriormente, informando o nome
ou senha e o local da chamada.
49.189. Permitir a realização de chamadas por voz do painel de chamadas, permitindo a
configuração da frase de chamada e do nome do paciente seja personalizada conforme a
necessidade da unidade, permitindo testar a configuração realizada antes de finalizar.
49.190. Permitir registrar mais de uma declaração de comparecimento para acompanhante do
paciente, possibilitando que o mesmo possa justificar as horas em que ficou ausente de suas
funções.
49.191. Permitir a inclusão, manutenção e visualização de prescrições oftalmológicas,
possibilitando ao profissional de saúde realizar uma prescrição médica para o paciente.
Somente o profissional que incluiu a prescrição oftalmológica pode realizar a sua manutenção,
enquanto o atendimento ainda não estiver finalizado.
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49.192. Permitir para pacientes do sexo feminino, informar dados sobre gestação, e estas
informações devem estar vinculadas ao cadastro do paciente, permitindo também manutenção
na evolução do atendimento, possibilitando que profissionais possam realizar o
acompanhamento contínuo de gestantes até o parto, em caso de gestação, a informação deve
ser exibida em todos os atendimentos, até que o profissional sinalize não ser mais gestante.
49.193. Permitir ao profissional de saúde avaliar, por paciente, procedimentos requisitados,
agendados, realizados e liberados através do sistema, informando obrigatoriamente uma
descrição da avaliação do resultado, possibilitando alterar uma avaliação quantas vezes forem
necessárias enquanto o atendimento não for finalizado, armazenando no atendimento que a
avaliação dos procedimentos foi realizada.
49.194. Permitir destacar na fila de atendimento os pacientes com idade inferior a 2 (dois)
anos e superior a 60 (sessenta) anos, em negrito e com cor diferenciada.
49.195. Permitir a atualização em tempo real da informação do estoque consumido de
medicamentos administrados no atendimento, possibilitando manter o estoque do medicamento
sempre atualizado.
49.196. Permitir a visualização, inclusão e manutenção de encaminhamentos para outras
especialidades dentro do atendimento odontológico.
49.197. Possibilitar exibir o saldo do medicamento prescrito, sem restringir a prescrição
mesmo que não exista saldo na unidade de saúde.
49.198. Permitir cadastrar e manter informações de situações dentárias que serão utilizadas
no planejamento odontológico, com as seguintes informações: situação, tipo de arcada, dente,
localização e cor.
49.199. Permitir registrar presença ou ausência do agendamento de procedimento para
pacientes agendados na unidade de saúde prestadora.
49.200. Permitir confirmar a presença do paciente agendado para consulta eletiva ou retorno
na unidade de saúde e incluí-lo na fila de atendimento.
49.201. Permitir ao profissional de saúde realizar registros clínicos que auxiliem a obtenção de
um diagnóstico assertivo, adicionando informações detalhadas acerca do quadro clínico do
paciente, conforme o método da anamnese tradicional, verificando o histórico da doença,
histórico familiar, entre outros.
49.202. Permitir a transferência de pacientes para outros estabelecimentos, conforme a
necessidade diagnosticada ainda no seu acolhimento na triagem.
49.203. Permitir na fila da recepção de atendimento realizar a finalização dos atendimentos,
desde que estes ainda não tenham sido iniciados.
49.204. Permitir na avaliação da evolução do atendimento, visualizar e atualizar a vacinação
do paciente.
49.205. Permitir listar e filtrar as visitas domiciliares realizadas pelos profissionais de saúde.
49.206. Permitir incluir e editar as visitas domiciliares e territoriais em conformidade com eSus.
49.207. Permitir informar consumo alimentar do paciente na evolução do atendimento, para
verificação de adequação com a sua faixa etária em conformidade com e-Sus.
49.208. Permitir finalizar atendimento e registrar o motivo do desfecho para finalização do
atendimento do paciente com usuários profissionais de saúde.
49.209. Permitir através do atendimento, cadastrar e fazer manutenção das solicitações de
procedimentos/exames SADT, citopatológicos e mamografia conforme orientação médica,
validando a compatibilidade entre o sexo e idade permitido para realização do procedimento.
49.210. Permitir ao usuário autorizado, registrar quadro de cobertura para imunobiológico.
49.211. Permitir ao usuário autorizado, registrar produto imunobiológico (vacina).
49.212. Permitir flexibilização na criação de relatórios através de informações de cadastros de
domicílios/famílias.
49.213. Permitir que na finalização do atendimento, seja possível realizar a inclusão e emissão
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do Termo de Isolamento, que deverá conter o período de afastamento e o nome das pessoas
que residem no mesmo endereço.
49.214. Permitir listar no atendimento do paciente os procedimentos sugeridos conforme
configuração realizada por especialidade do profissional de saúde, possibilitando selecionar o
procedimento sugerido para realizar no atendimento, informando a CID, caso o procedimento
exija, e a quantidade do procedimento.
49.215. Permitir alterar o cadastro de especialidade para que o profissional possa configurar
por especialidade, se o atendimento é especializado ou em atenção básica e permita vincular
procedimentos que serão apresentados no atendimento.
49.216. Permitir informar o material a ser examinado para cada exame solicitado.
49.217. Permitir configurar obrigatoriedade do CNS para realizar o agendamento, o sistema
deverá estar configurado com o padrão que exige CNS no agendamento.
49.218. Permitir na observação bolar a administração de medicamentos que não sejam mais
necessários, mediante a uma confirmação e justificativa do usuário que irá bola a medicação.
49.219. Permitir vincular quais procedimentos poderão ser realizados para cada ficha do e-Sus
de acordo com as regras disponibilizadas.
49.220. Permitir baixar arquivos gerados na exportação do e-Sus por competência, para que
permita importar no PEC e gerar seu faturamento da entidade.
49.221. Permitir listar arquivos exportados por competência de registros gerados para o e-Sus.
49.222. Permitir ao profissional de saúde realizar a impressão de documentos comprobatórios
necessários para a conclusão e prosseguimento adequado dos processos realizados dentro do
atendimento, possibilitando realizar as impressões de prescrições, requisições, administrações,
encaminhamentos, transferência, FAA, FA, atestados, declarações, documentos e laudos,
controlando também a situação de cada documento: impresso, inativo, não impresso.
49.223. Permitir cadastrar e manter seções por entidade que serão utilizados para realização
dos procedimentos laboratoriais.
49.224. Permitir incluir, editar e atualizar o cadastro de domicílios.
49.225. Permitir incluir ou editar avaliação de elegibilidade e admissão, a partir de um
encaminhamento para serviço de atenção domiciliar, adicionando informações acerca das
condições avaliadas, conclusão, entre outras, para que os pacientes possam ser
acompanhados pelas equipes de atenção domiciliar.
49.226. Permitir incluir acompanhamento para atendimento domiciliar pós-óbito do paciente.
49.227. Permitir parametrizar profissional responsável pelo atendimento e que irá gerar a
produção da consulta.
49.228. Permitir incluir e editar informações de equipes por unidade de saúde.
49.229. Permitir cadastrar ausência do profissional ou ausência coletiva, com carga horária
vinculada a Unidade.
49.230. Permitir incluir mais de um atestado de acompanhamento médico no mesmo
atendimento para impressão ao realizar o desfecho do atendimento, ou para atendimentos já
finalizados, desde que seja o mesmo profissional do atendimento e que o mesmo possua
permissionamento para inclusão/edição de atestados, e que não possua outro atestado ativo
do mesmo tipo já registrado no atendimento.
49.231. Permitir na programação de cotas listar e filtrar todas as cotas cadastradas nas
programações orçamentárias.
49.232. Permitir no cadastro de convênios listar e filtrar todos os convênios cadastrados.
49.233. Permitir listar e filtrar pacientes cadastrados, possibilitando a visualização e a
manutenção dos cadastros.
49.234. Permitir listar e filtrar agendas de procedimentos e também de especialidades,
cadastradas para a unidade em forma de lista conforme a unidade do usuário, caso seja um
usuário da secretária deve permitir selecionar qual será a unidade que deverá apresentar as
agendas.
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49.235. Permitir flexibilização na criação de relatórios através de informações dos
procedimentos de especialidades.
49.236. Permitir que o profissional de saúde possa realizar consultas com informações
pessoais de pacientes, no webservice CADSUS de forma a incluir e/ou alterar pacientes de
acordo com as informações registradas no repositório de dados do ministério.
49.237. Permitir emitir relatório de disponibilidade de vagas das agendas de consultas por
unidade prestadora, profissional e sua especialidade listando a quantidade de vagas totais, as
vagas em uso e as vagas disponíveis
49.238. .Permitir a consulta através da chave primária de identificação universal (UUID) gerada
na competência do eSUS dos registros de atenção primária.
49.239. Permitir a visualização, inclusão e manutenção do cadastro de profissional de saúde
nas unidades de saúde.
49.240. Permitir realizar análise comparativa de cadastros duplicados de pacientes,
possibilitando ao usuário optar pela manutenção apenas do cadastro que julgar estar mais
completo.
49.241. Permitir priorização de atendimento do paciente no momento de sua inclusão na fila.
Deverá possuir as seguintes classificações: idoso, deficiente, gestante, criança de colo,
devendo ainda, carregar automaticamente a priorização com as informações do cadastro do
paciente quando for idoso (priorização idoso), criança de colo, se possui alguma deficiência
registrada ou se possui informação de gestante registrada ativa para a paciente.

50. 50 GESTÃO DE DOCUMENTOS

50.1.
Permitir o armazenamento de arquivos e documentos em nuvem, possibilitando a
visualização e criação de documentos.
50.2.
Possibilitar anexar documentos com várias extensões, sendo no mínimo: PNG, JPG,
JPEG, TXT, ODT, PDF, DOCX.
50.3.
Permitir anexar os arquivos através de botão que permita inserir o documento, e
também arrastando o arquivo até o local desejado.
50.4.
Possuir design responsivo, permitindo o acesso através de computadores, tablets e
smartphones.
50.5.
Dispor de lista das principais funcionalidades, como documentos, fluxo de trabalho e
lixeira.
50.6.
Permitir a visualização de documentos adicionados pelo usuário, compartilhados com
ele.
50.7.
Permitir a organização dos documentos através de criação de pastas e subpastas.
50.8.
Permitir ao proprietário do documento a visualização, edição ou exclusão de um
documento podendo ainda baixar o arquivo ou movê-lo para outro local. Ao usuário que não é
proprietário, devem estar disponíveis as opções de visualização e download.
50.9.
Possuir histórico de versões dos documentos, possibilitando a visualização das
versões realizadas no arquivo.
50.10. Possuir campo para realização de pesquisa para localização de documentos,
permitindo a busca pelo autor, título ou conteúdo existente no teor do documento.
50.11. Permitir o compartilhamento de documentos com um usuário, ou um grupo prédefinido, permitindo ainda a configuração quanto a permissão dos participantes (leitor ou
editor).
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50.12. Possibilitar atribuir um fluxo de trabalho para um documento inserido, permitindo que
outros usuários possam aprovar ou reprovar.
50.13. Permitir a criação e gestão dos fluxos de trabalho, possibilitando inserir nome e
descrição ao fluxo, bem como determinar às pessoas envolvidas na tramitação, como o
aprovador.
50.14. Permitir que na atribuição de um responsável pela aprovação, seja possível incluir a
descrição da atividade solicitada, como analisar ou aprovar o documento.
50.15. Permitir a visualização dos fluxos, com os responsáveis e suas respectivas
atribuições.
50.16. Permitir que o usuário visualize os documentos que estão pendentes de aprovação .
50.17. Possibilitar que o usuário aprovador descreva um parecer em caso de reprovação do
documento.
50.18. Permitir o gerenciamento dos usuários, permitindo conceder e editar as autorizações
necessárias para cada um.
50.19. Possibilitar a realização de auditoria, permitindo que o administrador do sistema possa
acompanhar as movimentações dos usuários.
50.20. Possuir lixeira, para centralizar documentos excluídos, permitindo restaurá-los.
50.21. Permitir que apenas o proprietário do documento possa realizar a exclusão.

51. 51 ASSINATURAS

51.1.
Permitir a assinatura digital de documentos, utilizando e-CPF, certificado A3 ou eCNPJ.
51.2.
Possibilitar realizar upload de documentos para assinatura.
51.3.
Permitir acompanhar o andamento das assinaturas realizadas pelos assinantes
associados à um documento.
51.4.
Possibilitar consultar histórico de documentos assinados.
51.5.
Permitir assinar documentos em massa.
51.6.
Permitir consultar documentos por período.
51.7.
Possibilitar realizar o download de documentos assinados.
51.8.
Permitir assinar lotes de documentos.
51.9.
Permitir gerenciar e compartilhar certificados das entidades.
51.10.
Permitir gerenciar certificados de usuários, possibilitando, selecionar um certificado no
formato de arquivo e assinar os documentos diretamente pela ferramenta.
51.11.
Permitir assinar documentos com certificados no servidor.
51.12.
Permitir consultar documentos assinados pelo nome do documento, solicitante,
assinante e natureza.
51.13.
Permitir assinar documentos diretamente nos sistemas de origem do documento.
51.14.
Permitir assinar documentos com múltiplas assinaturas.
51.15.
Possibilitar assinar documentos nos formatos TXT, PDF, XML, P7S.
51.16.
Permitir gerar certificados digitais.
51.17.
Permitir formatar o texto de um documento: tamanho de fontes, cores, espaçamento,
destaque para links, entre outros.
52. .
52 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOMICILIAR
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52.1.
Permitir que os profissionais do município sejam vinculados ao sistema gerenciador
das informações de saúde do município, e que possa ser definido um perfil específico para as
ações relacionadas à Atenção Básica.
52.2.
Permitir que no sistema gerenciador sejam definidas quais rotinas poderão ser
utilizadas pelos profissionais que utilizarão o dispositivo móvel.
52.3.
Permitir que os profissionais possam acessar o dispositivo móvel informando o usuário
e a senha, conforme parâmetros do sistema gerenciador.
52.4.
Permitir que o aplicativo realize a importação automática dos dados cadastrados no
sistema gerenciador de saúde (bairros/logradouros, Profissionais, turmas), sempre que
conectado à internet.
52.5.
Permitir que as informações relacionadas às áreas de abrangências de cada
Profissional Agente Comunitário de Saúde (Pacientes/Domicílios) sejam sincronizadas com o
aplicativo.
52.6.
Permitir que os cadastros sejam realizados mesmo que o dispositivo móvel não esteja
conectado à internet.
52.7.
Permitir que as equipes de Atenção Básica possam cadastrar famílias, registrar suas
situações sócio-demográficas, problemas e condições de saúde que pertençam à sua área de
abrangência.
52.8.
Permitir que as equipes de Atenção Básica possam cadastrar os domicílios
pertencentes a sua área de abrangência (Micro Área), bem como suas características sóciosanitárias.
52.9.
Permitir que os Agentes Comunitários de Saúde possam registras as visitas
domiciliares realizadas em sua área de abrangência (Micro Área)
52.10.
Permitir que as equipes de Atenção Básica possam registra as Atividades Coletivas,
realizadas em sua área de abrangência (Micro Área)
52.11.
Permitir que os cadastros realizados pelas equipes de Atenção Básica no dispositivo
móvel possam ser sincronizados para o sistema gerenciador de saúde para a realização da
produção e envio dos arquivos ao Ministério da Saúde.
52.12.
Permitir que os dados cadastrados no sistema gerenciador de saúde
(bairros/logradouros, Profissionais, turmas, pacientes e domicílios), também possam ser
importados para o dispositivo móvel de forma manual, sendo que o usuário poderá informar
quais informações deseja importar.
52.13.
Permitir que o código do responsável familiar cadastrado no sistema do município seja
usado para a pesquisa neste aplicativo.
52.14.
Permitir que os Agentes Comunitárias de Saúde possam registrar as visitas
domiciliares realizadas em suas respectivas áreas de abrangência (micro áreas), conforme os
padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde através do sistema e-SUS.
52.15.
Permitir que as equipes de atenção básica possam registrar as atividades coletivas,
realizadas em sua área de abrangência (micro área), conforme padrões estabelecidos pelo
Ministério da Saúde através do sistema e-SUS.
52.16.
Permitir que as equipes de atenção básica possam cadastrar as fichas para avaliação
de elegibilidade e admissão conforme os padrões do sistema e-SUS.
52.17. Permitir que as equipes de atenção básica possam registrar o consumo alimentar dos
pacientes conforme faixa etária.
52.18. Permitir que as equipes de saúde possam cadastrar turmas, possibilitando
posteriormente vinculá-las às atividades realizadas nas unidades de saúde.
52.19. Permitir que todas as ações da Atenção Básica (cadastro individual, cadastro
domiciliar e territorial, atendimento individual, atendimento odontológico, atividade coletiva,
procedimentos, visita domiciliar e territorial, consumo alimentar, avaliação de elegibilidade,
atendimento domiciliar) sejam exportadas para a base nacional.
52.20. Permitir que os profissionais responsáveis possam consultar as exportações
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realizadas, possibilitando a análise de possíveis inconsistências para que as devidas
providências sejam tomadas.

53.

53 PROTOCOLO

53.1. Permitir o cadastro de usuários.
53.2. Permitir ao usuário atualizar dados pessoais como telefone, e-mail e senha.
53.3. Permitir gerenciar permissões por usuários: de acesso, cadastro, processos (consulta,
tramitação, análise, pareceres, encerramento, arquivamento etc.), organogramas e relatórios.
53.4. Controlar o acesso dos usuários para visualização dos pareceres de um processo.
53.5. Possibilitar ao usuário autorizado, a configuração de notificações do sistema.
53.6. Permitir que os usuários autorizados realizem o cancelamento de guias de pagamento.
53.7. Possibilitar aos usuários autorizados realizar transferência de processos entre
organogramas.
53.8. Propiciar ao usuário interno configurar, criar e manipular campos, criando assim a
possibilidade de inserir novos itens em um determinado cadastro assim como novas páginas
de forma personalizada.
53.9. Possibilitar o recebimento de dados no sistema tributário, do sistema de protocolo que
deve estar preparado para enviar dados de uma solicitação de transferência de imóveis para
o sistema de arrecadação.
53.10. Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar as pessoas através da listagem, sendo
que na listagem as informações devem ser visíveis e passíveis de ordenação, podendo ser
realizada por: nome, tipo, CPF/CNPJ, ou situação.
53.11. Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso, realizar ações através da
consulta geral de processos. As seguintes ações devem ser realizadas:
53.11.1.
Excluir processos
53.11.2.
Emitir etiquetas
53.11.3.
Emitir comprovante de abertura de protocolo
53.11.4.
Emitir capa de processo
53.11.5.
Gerar guia de pagamento
53.11.6.
Consultar o processo aberto
53.11.7.
Realizar juntamento de processos (para processos que atendam as regras para
juntamento)
53.11.8.
Realizar andamento do processo
53.11.9.
Parecer
53.11.10.
Parar o processo
53.11.11.
Reativar processo parado
53.11.12.
Transferir processo
53.11.13.
Arquivar processo
53.11.14.
Estorno de encerramento (para processos encerrados)
53.12.
Permitir que o usuário crie informações adicionais para as solicitações de aberturas de
processos, configurando a obrigatoriedade ou não do preenchimento destas informações pelo
requerente ou usuário que realiza a abertura do processo.
53.13.
Permitir a definição de quais usuários poderão ter acesso a processos em um
determinado departamento.
53.14.
Possibilitar aos usuários autorizados, parar processos e reativar processos parados.
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53.15.
Definir a estrutura organizacional por meio do cadastro de organogramas. Devendo
ser composta, no mínimo, por: Secretarias; Departamentos; Seções.
53.16.
Definir grupos de solicitações de forma a categorizá-las.
53.17.
Permitir configurar um organograma padrão para arquivamento dos processos. No
encerramento dos processos deve sugerir ao usuário realizar andamento para este organograma,
caso o processo seja encerrado em organograma diferente, ou sugerir o arquivamento, caso seja
encerrado no organograma padrão de arquivamento.
53.18.
Permitir a transferência de processos já arquivados entre organogramas.
53.19.
Permitir alterar o requerente e/ou solicitação dos processos, caso não tenha recebido
nenhum andamento e/ou parecer.
53.20.
Permitir a exclusão de parecer pelo responsável.
53.21.
Permitir ajuntamento de processos por anexação.
53.22.
Permitir definir regras para ajuntamentos por anexação, possibilitando ajuntar
processos, solicitações ou requerentes diferentes do processo principal.
53.23.
Permitir a anexação de documentos digitalizados a um processo.
53.24.
Controlar os documentos necessários no momento da protocolização de uma
solicitação.
53.25.
Manter registro das solicitações a serem protocoladas.
53.26.
Permitir a exclusão de andamentos de processos, confirmados ou não confirmados no
organograma de destino.
53.27.
Permitir enviar e-mail ao requerente a cada tramitação efetuada no processo.
53.28.
Ao efetuar um determinado trâmite com um processo, indicar na mesma tela a próxima
ação a ser feita com este processo.
53.29.
Propiciar a definição de quais departamentos permitirão a entrada de processos.
53.30.
Emitir comprovante de protocolização. Propiciar o envio de comprovante por e-mail.
53.31.
Permitir o cadastro retroativo de processos.
53.32.
Permitir alterar o número do processo quando o mesmo está sendo cadastrado.
53.33.
Permitir o encerramento e o arquivamento de processos, de forma individual ou vários
simultaneamente.
53.34.
Permitir realizar estorno de encerramento / arquivamentos.
53.35.
Permitir realizar retirada de processo do arquivo e tramitação.
53.36.
Permitir ao usuário definir a estrutura organizacional e de solicitação para cadastro de
processo via internet.
53.37.
Permitir deferimento de solicitações de aberturas externas de processos protocolados
pelo cidadão.
53.38.
Permitir o acesso ao sistema com login integrado ademais softwares de e-mail.
53.39.
Dispor de acesso externo via web ao cidadão.
53.40.
Permitir ao cidadão o cadastro de usuário
53.41.
Permitir ao cidadão atualizar dados pessoais como telefone, e-mail e senha.
53.42.
Permitir ao cidadão solicitar a protocolização.
53.43.
Permitir ao cidadão a consulta de requisitos de protocolização
53.44.
Permitir a consulta completa de processos.
53.45.
Permitir ao cidadão a visualização e emissão de pareceres e taxas.
53.46.
Possibilitar aos servidores a realização de retorno dos processos aos solicitantes, para
que os mesmos possam anexar documentos ou incluir documentos faltantes ao processo, bem
como possibilitar ao servidor desfazer o retorno ao solicitante, para os casos que não haja
resposta por parte do mesmo, fazendo com que o processo retorne para o servidor.
53.47.
Permitir ao cidadão anexar documentos pendentes quando requisitado.
53.48.
Permitir ao cidadão utilizar certificado digital quando houver, para abertura de
processos.
53.49.
Permitir ao cidadão incluir beneficiário ao processo.
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53.50.
Permitir ao contribuinte a solicitação de ITBI para imóveis rurais, sem necessidade de
ter o imóvel rural cadastrado.
54.

DO ACEITE
54.1.
O aceite dos serviços seguirá o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, e será realizado da seguinte
forma:
Provisoriamente: Assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as
54.2.
especificações;
54.3.
Definitivamente: até 10 (dez) dias úteis da entrega, após verificação de qualidade e do atendimento
às especificações do Edital, bem como a consequente aceitação.
54.4.
No momento do recebimento dos serviços, o órgão requisitante, por intermédio de servidor designado,
reserva- se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se
estiverem em desacordo com as especificações do objeto licitado, obrigando-se a empresa vencedora a promover
a devida substituição.
54.5.
O aceite dos serviços não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de
qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas
posteriormente, e por danos deles decorrentes.
54.6.
Por ocasião do aceite dos serviços, o Município, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito
de exercer ampla fiscalização de sua entrega, verificando se estão sendo cumpridos os termos contratuais, não se
excluindo a empresa contratada da responsabilidade por qualquer irregularidade. Constatada a execução dos serviços
de má qualidade, o Município poderá utilizar-se do disposto na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
54.7.
A contratada deverá responsabilizar-se por refazer os serviços prestados, quando na ocasião do
recebimento, for constatado que encontra-se com defeito, diferente da solicitação ou em desacordo com qualquer
das especificações, sob pena de pagamento de multa diária, à título de depósito, sem prejuízo da incidência de multa
diária por atraso na entrega, à contar da data efetiva do pedido.
Caso os sistemas sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de
54.8.
pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento.
54.9.
A fiscalização do presente Pregão ficará a cargo da Secretaria de Administração Senhora Taciane
Paula Téo.:
54.10.
Caberá ao fiscal da contratação, verificar se os itens, objeto do presente Edital, atendem a todas as
especificações e demais requisitos exigidos, bem como legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao contratado e
participar de todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado, orientando
as autoridades da necessidade de serem aplicadas sanções ou a rescisão contratual.
54.11.
A omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos
encargos ou serviços que são de sua competência.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022
Anexo VI
MINUTA - TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ......../2022
O MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o
nº 82.939.422/0001-91, sito a Rua Nereu Ramos, 204, Centro da Cidade de Erval Velho, SC, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Severino Jaime Schmidt, de ora em diante
denominado CONTRATANTE e Empresa, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº ..., com endereço na Rua ..., nº..., em cidade (UF), representada por seu(sua) cargo, nome,
nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da cédula de identidade nº ... e inscrito(a) no
CPF/MF sob nº ..., residente e domiciliado(a) na Rua ..., nº..., em cidade(UF), doravante denominada
CONTRATADA, têm entre si justo e contratado mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
1.1.O objeto deste Contrato, de acordo com o Processo Licitatório 018/2022, Pregão Eletrônico nº
008/2022, corresponde a contratação de empresa especializada na área de informática para
licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundo
Municipal de Saúde e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do
Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem), com
possibilidade de cópia do banco de dados em ambiente de informática do contratante por meio de
redundância ou download; Incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento,
implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológico no Edital e seus
Anexos, em especial ao Anexo V (Termo de Referência), constituindo-se em:
Descrição

Usuários

Valor mês Valor ano R$
R$

1.2.1. O Edital de licitação e todos os seus Anexos fazem parte integrante do presente contrato como
se aqui transcritos estivessem.
1.2.2. Este contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito,
aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito
privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei n.º 8.666/93.
1.2.3. O objeto será executado dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, respeitadas
as normas legais e técnicas a ele pertinentes.
1.2.4. A Contratante resguarda-se o direito de não contratar todos os sistemas listados acima, os
adquirindo com base na sua necessidade.
1.2.5. Os sistemas que não serão utilizados imediatamente (por exemplo: procuradoria), caso
venham a ser adquiridos, a contratada será informada com antecedência de 5 (cinco) dias para
tomar as devidas providências para a sua implantação
CLÁUSULA SEGUNDA DA FORMA DE EXECUÇÃO:
2.1. O objeto a ser contratado compreende Sistema para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura
Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Câmara de Vereadores.
2.1.1. Também constitui objeto desta licitação a conversão, a implantação, o treinamento e serviços
técnicos necessários à perfeita implantação e manutenção do projeto, a serem consubstanciados nas
seguintes atividades:
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2.1.2. A instalação deverá ocorrer em servidor de propriedade da contratada ou ainda terceirizada
desta sem ônus para o Município, podendo os usuários do Município acessarem as informações 24
horas por dia, 7 dias por semana.
2.2. Para cada sistema licitado deverão ser cumpridas as atividades de: conversão, instalação e
parametrização de tabelas e cadastros; adequação de relatórios e logotipos; estruturação dos níveis
de acesso e habilitações dos usuários; adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos
critérios adotados pela municipalidade; ajuste no cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é
aplicável simultaneamente, quando couber.
2.3. A conversão deverá atender aos itens mínimos descrito no ANEXO V do Edital – Termo de
Referência, de forma a preservar os dados e facilitar a utilização dos usuários.
2.4. A Contratada deverá manter ainda backup constante de todas as informações registradas em
seu servidor (datacenter), podendo a administração requerer a qualquer tempo cópia do backup.
2.5. Os sistemas deverão atender os seguintes requisitos técnicos:
2.5.1. Possuir aderência à legislação e/ou normativas Federal e Estadual, exigindo-se do fornecedor
compromisso de adequação às Legislações Federal e Estadual;
2.5.2. Os sistemas deverão permitir a auditoria automática possibilitando efetuar o registro de todas
as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas, bem como, o registro da data, da hora e
do usuário responsável pela alteração;
2.5.3. Os sistemas deverão impedir a violação de dados por usuários não autorizados ou através de
ferramentas terceiras, mediante logins e senhas autorizados, bem como impedir qualquer acesso ao
banco de dados por usuário não autorizado.
2.5.4. Os sistemas deverão permitir a consulta rápida aos dados cadastrais, mediante tecla de
função, possibilitando o acesso de qualquer local aos cadastros.
2.5.5. Os sistemas deverão permitir que todas as operações sejam executadas com ou sem uso do
mouse, através das teclas como “enter” e “tab”.
2.5.6. Os sistemas deverão operar por transações (ou formulários ‘online’) que especialmente
executam ou registram as atividades administrativas básicas. Os dados recolhidos em uma
transação deverão ficar imediatamente disponíveis no banco de dados. As tarefas deverão ser
compostas por telas gráficas específicas. Os dados transcritos pelos usuários deverão ser
imediatamente validados.
2.5.7. Os sistemas deverão estar baseados no conceito de transações, mantendo, inclusive, a
integridade dos dados em caso de queda de energia e/ou falhas de software/hardware.
2.5.8. Os sistemas deverão possibilitar o controle através de parâmetros sem que seja necessária a
interferência da Contratada e a entidade guarnecida com suporte on-line, permitindo consultar várias
opções do sistema.
2.5.9. Os sistemas deverão gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar
automaticamente os sistemas de Auditoria adotados pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme
layouts e parâmetros estipulados por este. Quando ocorrerem mudanças no layout e parâmetros pelo
Tribunal de Contas do Estado, estas deverão ser adaptadas também realizadas nos sistemas em
tempo hábil que permita o envio por parte da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e
Câmara de Vereadores dos dados ao Tribunal de Contas do Estado nos prazos por ele estipulados.
2.5.10. Os sistemas deverão gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar
automaticamente os sistemas de remessa de informações da Secretaria do Tesouro Nacional, do
Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, ou ainda de outro órgão da esfera federal que exija
o envio de informações, conforme layouts e parâmetros estipulados por aqueles. Quando ocorrerem
mudanças no layout e parâmetros, estas deverão ser adaptadas também realizadas nos sistemas em
tempo hábil que permita o envio por parte da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e
Câmara de Vereadores dos dados aos órgãos da União nos prazos por ele estipulados.
2.5.11. Nas requisições do Ministério Público, do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas
ou de qualquer órgão que requisite informações de todos os Municípios de Santa Catarina, o sistema
deverá gerar arquivo no formato estabelecido, no prazo requisitado pelo órgão.
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2.5.12. Os sistemas deverão possuir relatórios que permitam impressão em impressoras laserjet e
deskjet, e salvamento nas extensões txt, csv, html, PDF ou xls. Os arquivos exportados deverão ser
editáveis além de visualizáveis.
2.5.13. Os sistemas deverão permitir acesso de usuários simultaneamente por módulo, podendo o
usuário executar tarefas distintas em uma única janela aberta no sistema, sem necessidade abrir e
fechar telas.
2.5.14. Os sistemas deverão disponibilizar “ajuda” ou manual de operação completo;
2.5.15. A empresa contratada deverá possuir irrestritos poderes para adequar os códigos-fonte e
executáveis durante a execução contratual, seja para atendimento de necessidades específicas do
órgão licitante, seja para atendimento da legislação federal e estadual.
2.5.16. Possuir sistema de auditoria com mecanismo de Log para monitorar as operações de
inclusões, exclusões e alterações, registrando no mínimo as informações de data e hora, usuário,
identificação de cada operação.
2.5.17. Os sistemas deverão ser multitarefa, permitindo ao usuário o acesso a diversas rotinas
simultaneamente em uma única janela do sistema a partir de um único login, com possibilidade de
minimizar e maximizar quando desejar, realizando várias consultas ou operações simultaneamente.
2.5.18. Os sistemas deverão permitir a personalização do menu dos sistemas pelo usuário.
2.5.19. Possuir o acesso rápido aos relatórios do sistema, de acordo com o cadastro que está aberto,
através de tecla de função, possibilitando o acesso de qualquer local do sistema.
2.5.20. Possuir auditoria automática nas tabelas de todos os sistemas:
2.5.20.1. Registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas;
2.5.20.2. Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração;
2.5.20.3. Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados historicamente,
antes da alteração efetuada;
2.5.20.4. Registrar o que foi alterado.
2.5.21. Permitir enviar as informações previamente processadas por e-mail, que podem ser no
formato TXT, PDF, XLS, CSV ou HTML.
2.5.22. Permitir configurar hipóteses de “Auditoria”, que deverão disparar um e-mail
automaticamente, sem intervenção ou possibilidade de ingerência do usuário, ao gestor ou
controlador responsável. Por exemplo: criar uma consulta para o sistema da contabilidade onde será
enviado um e-mail ao Prefeito caso o limite de gastos com o pessoal seja ultrapassado.
2.5.23. Permitir que o usuário crie diversas consultas e agrupe todas em uma única lista de execução
do próprio sistema, possibilitando ainda que a execução de um comando seja agendada.
2.5.24. Os sistemas deverão integrar os dados automaticamente.
2.6. Os sistemas devem ser capazes de atender a todas as exigências as quais o Município está
sujeito para prestação de contas e/ou envio de informações tais como Tribunal de Contas de Santa
Catarina (e-Sfinge), Secretaria do Tesouro Nacional (MSC), Ministério da Educação (SIOPE),
Ministério da Saúde (SIOPS), Ministério da Economia (RAIS), Caixa Econômica Federal (SEFIP),
entre outros.
2.7. Todas as atualizações motivadas por alterações na legislação, ou por órgãos que o Município
esteja obrigado a prestar informações devem ser atendidas no prazo estabelecido por estes órgãos.
2.8. O sistema deverá atender as disposições do Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010 e a
Portaria MF nº 548, de 22 de novembro de 2010, bem como deverá atender às disposições da
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).
2.9. O prazo de implantação e conversão inicia-se com a assinatura do contrato, e para cada sistema
possui um prazo máximo de finalização descrito no Anexo V, devendo a contratada apresentar um
cronograma condizente com as especificações do Termo de Referência, e considerando a utilização
do atual sistema que será avaliado e aprovado pelo Município.
2.10. O período de treinamento coincide com o período de conversão.
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2.11. O pagamento do valor a título de treinamento, implantação e conversão será efetuado após
concluído cada etapa prevista no cronograma estabelecido, que deverá demonstrar cada um dos
sistemas em valor ou percentual.
2.12. Quando de interesse das partes, que por qualquer motivo, venham a rescindir o Contrato, será
oportunizado ao Município, requerer no momento da rescisão, a disponibilização de seus dados para
consulta, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, com apenas um usuário, sem suporte e/ou
atualização, ficando a cargo do Município os custos da manutenção do banco de dados. Quando
houver a necessidade de suporte técnico será negociado junto a empresa, sendo firmado compra
e/ou contrato para tal serviço. Caso o Município não tenha interesse ou terminado o prazo de 5
(cinco) anos, receberá os arquivos de seu banco de dados em formato “txt” ou “cvs”.
2.13. A prorrogação do prazo de vigência do contrato em exercícios subsequentes ficará
condicionada à avaliação da qualidade dos serviços prestados, à comprovação da compatibilidade
com os preços de mercado, bem como à existência, em cada ano, de dotação orçamentária para
suportar as despesas dele decorrentes.
CLÁUSULA TERCEIRA DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO:
3.1. O contratado deverá treinar e capacitar todos os servidores que utilizem o sistema, que deverá
ser realizado dentro do prazo de implantação, compreendendo o uso das funções do aplicativo
pertencente a sua área de responsabilidade, conhecimento sobre as parametrizações a serem
usadas, uso das rotinas de segurança, rotinas de simulação e de processamento.
3.2. O Município resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e validar o treinamento
contratado com instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento for julgado insuficiente, caberá
ao contratado, sem ônus para o Município, ministrar o devido reforço, que poderá ser realizado a
qualquer tempo.
3.3. O treinamento deverá ocorrer durante o período de implantação dos sistemas.
3.4. O público a ser treinado e capacitado, nos sistemas que tipicamente utiliza consiste em:
a) 1 controlador interno;
b) 1 procurador;
c) 3 contadores (Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Câmara de Vereadores);
d) 1 servidor na área de contratos;
e) 1 servidor na área de licitações;
f) 1 servidor na área de almoxarifado e patrimônio;
g) 2 servidores na área de compras;
h) 2 servidores na área de tesouraria;
i) 2 servidores na área de tributação e fiscalização;
j) 2 servidores na área do desenvolvimento humano;
k) 4 servidores na área de educação.
3.5. O público relatado consiste em uma estimativa, podendo haver alterações no número de
servidores envolvidos.
3.6. Deverá ser realizado ainda uma reunião em data a ser definida com duração de
aproximadamente 1 hora para contadores, escritórios de contabilidade e usuários do sistema de
notas eletrônicas informando a utilização do sistema de emissão de notas fiscais.
3.7. Os sistemas deverão contar ainda com um manual de uso.
CLÁUSULA QUARTA DO SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA:
4.1. Serviços de suporte técnico operacional e atualização tecnológica:
4.1.1. Estão compreendidos nos serviços de suporte operacional (garantia de funcionalidade e
operabilidade nos softwares objeto da licitação) a resolução de dúvidas operacionais nos softwares
aos usuários do Município por telefone.
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4.1.2. Esse tipo de serviço deve ser realizado para esclarecimentos de dúvidas do(s) servidor(es).
4.1.3. Quando se tratar de intervenção no sistema (alterações), para inclusão de novas ferramentas
não previstas no conjunto original do software, via conexão remota, ou seja, através de programas
como NetMeeting, logmein, ultravnc e outros (demanda variável) dependerá de apresentação de
orçamento específico, a ser apresentado caso a caso, atendendo solicitação da Administração
Municipal.
4.1.4. A contratada deverá promover a contínua atualização legal dos softwares do Município na
versão adquirida, e possíveis relases, de forma que o objeto deste edital seja mantido.
4.1.5. Todas as atualizações motivadas por alterações na legislação, ou por órgãos que o Município
esteja obrigado a prestar informações tais como Tribunal de Contas de Santa Catarina, Secretaria do
Tesouro Nacional, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério Público, entre outros
devem ser atendidas no prazo estabelecido por estes órgãos, sem ônus ao Município.
4.2. Dos serviços técnicos especializados (pagos por hora técnica), atendimento técnico via conexão
remota e atendimento técnico local:
4.2.1. No que tange as intervenções técnicas locais, devem ser realizadas no ambiente do Município,
somente quando constatado que a inconsistência/erro exige tal disposição, devendo primeiramente
observar a proponente via conexão remota (via NetMeeting, logmein, ultravnc e outros) a
possibilidade de sua resolução, sem custo adicional para o Município.
4.2.2. Constatando a proponente ser necessário o atendimento local, deve primeiramente enviar
orçamento a contratante para ser aprovado, da mesma forma com o trabalho via conexão remota,
antes da realização do atendimento.
4.2.3. Os referidos serviços serão pagos por hora técnica solicitada e autorizada.
4.2.4. Erros, inconformidades causadas pelos usuários dos softwares, ou por fatores alheios aos
aplicativos (vírus e afins) serão pagos por hora técnica autorizada e efetivada.
4.3. Havendo necessidade, decorrente de novas releases dos softwares e rodízio de pessoal, a
Administração convocará a proponente para efetivação de programa de treinamento de usuários.
Estes treinamentos serão realizados em ambiente a ser fornecido pelo Município, e serão pagos por
hora técnica autorizada e efetivada. Quando solicitado a contratada formalizará orçamento para
prévia aprovação por parte da contratante. O recebimento dos serviços de treinamento ocorrerá
mediante apresentação de documento próprio da contratada, que pormenorizadamente relate os
serviços prestados e o tempo despendido para cada serviço e após liquidação no departamento
competente.
4.4. Customização de softwares: Entende-se por customização os serviços de pesquisa, análise,
desenvolvimento, avaliação de qualidade e homologação de softwares, por solicitação da
contratante, a ser orçada e paga por hora técnica. Nestes serviços estão compreendidos, dentre
outros, a implementação de novas telas, relatórios e outras especificidades não abrangidas nas
descrições obrigatórios mínimas dos programas/módulos constantes deste termo de referência.
CLÁUSULA QUINTA DAS MANUTENÇÕES DO SISTEMA:
5.1. Durante o prazo de vigência do presente contrato, fica obrigada a proceder a manutenção e
atualização dos sistemas ora contratados;
5.2. Deverá periodicamente efetuar Manutenção Preventiva para prevenir e mitigar ameaças e falhas
em maiores proporções.
5.3. Ao diagnosticar uma ameaça aos sistemas, o Município deverá informar a contratada a
ocorrência verificada e, as medidas adotadas para a correção da mesma, bem como o prazo para a
correção e, os impactos em virtude da ameaça e falhas detectadas.
5.4. A solução de problemas referentes à Manutenção Preventiva não implica em custos adicionais.
5.5. A solução corretiva consiste no serviço de reparo de defeitos identificados em componentes de
software da solução, inclusive os destinados a suportar a integração com dados e com outros
sistemas, e decorrentes do processo de migração, sem ônus adicionais.
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5.6. O contratado se compromete a eliminar defeitos, erros ou falhas detectadas na solução, que
impeçam o pleno funcionamento da mesma, sem qualquer ônus adicional.
5.7. Havendo a necessidade de manutenção corretiva, sendo a causa responsabilidade do Município,
será facultado ao contratado a cobrança, desde que previamente acordadas e autorizadas.
CLÁUSULA SEXTA DO SISTEMA DE CHAMADOS/SUPORTE E ACORDO DE NÍVEL DE
SERVIÇO/SERVICE LEVEL AGREEMENT – SLA:
6.1. A contratada deverá dispor de sistema de abertura e gerenciamento de chamados online,
suporte técnico telefônico em horário comercial, de segunda a sexta-feira, via telefone convencional,
tendo a contratante um acesso ao sistema para validação da classificação dos incidentes e
chamados, podendo inclusive pedir sua reclassificação.
6.2. Quanto ao tipo dos chamados, segundo a taxonomia ITIL, os mesmos terão os valores de:
6.2.1. Falha – defeito ou condição anormal em um componente, equipamento, subsistema ou
sistema, que pode impedir o seu funcionamento como planejado;
6.2.2. Requisição de Serviços – solicitações feita por um usuário aos serviços do sistema. Tais como:
alteração de senha, solicitação de acesso a um sistema;
6.2.3. Requisição de informação – solicitação do usuário de esclarecimentos sobre os sistemas e seu
funcionamento, ou dúvidas sobre ferramentas e serviços disponibilizados;
6.2.4. Notificação de monitoramento – notificações das ferramentas de monitoramento sobre uma
situação crítica de um componente, ou módulo dos sistemas.
6.3. Os casos de incidentes de falha considerados como erros de processamento, em vista de
problemas do sistema ou mesmo ocasionados por fatores externos e classificados como urgente,
deverão ser atendidos imediatamente de forma prioritária.
6.4. Incidentes de falha considerados como impactantes serão classificados com os graus de
priorização Baixo, Normal, Alto e Crítico.
6.5. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO/SERVICE LEVEL AGREEMENT – SLA
6.5.1. O acordo de nível de serviço tem por objetivo definir os indicadores de acompanhamento e
comprovação da qualidade dos serviços prestados, sendo que os relatórios e indicadores deverão
ser fornecidos para consulta através de Sistema de Abertura e Gerenciamento de Chamados,
devendo obedecer aos seguintes níveis de atendimento:
6.5.2. O atendimento inicial de chamados com grau de priorização classificado como Urgente não
deve ultrapassar 30 minutos. Classificam-se aqui problemas que acarretem a indisponibilidade total
dos sistemas.
6.5.3. Os chamados serão classificados com os graus de priorização Baixo, Normal, Alto e Crítico
6.5.4. Chamados classificados como Críticos devem ter seu atendimento inicial em até 45 minutos e
resolução em até 2 horas. Classificam-se aqui problemas que acarretem a indisponibilidade total de
algum dos módulos ou que impeçam a execução de todas as atividades do Sistema.
6.5.5. Chamados classificados como Alto devem ter seu atendimento inicial em até 1 hora e
resolução em até 4 horas. Classificam-se aqui problemas que acarretem a indisponibilidade parcial
do sistema
6.5.6. Chamados classificados como Normal devem ter seu atendimento inicial em até 2 horas e
resolução em até 12 horas úteis. Classificam-se aqui problemas que não envolvam indisponibilidade
dos sistemas, mas impeçam a execução de atividades regulares em todos os módulos.
6.5.7. Chamados classificados como baixo devem ter seu atendimento iniciada em até 4 horas e
resolução em até 3 dias úteis. Classificam-se aqui problemas que não envolvam indisponibilidade
dos módulos do sistema, mas tratem de resolução de dúvidas de utilização ou de dúvidas técnicas.
6.5.8. O prazo máximo para realização de manutenções programadas não deverá ultrapassar 12
(doze) horas consecutivas, e devem ser comunicadas com antecedência de ao menos 72 horas ao
Município.
6.5.9. O prazo máximo para solução final de problemas não poderá ultrapassar 3 (três) dias úteis
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6.5.10. O prazo máximo para atendimento de chamadas telefônicas não poderá ultrapassar o tempo
de espera de 5 (cinco) minutos.
6.6. Para serviços específicos, melhorias solicitadas pelo Município ou ainda para resolução de
problemas que demandem uma maior análise poderão ser acertados prazos diferenciados.
CLÁUSULA SÉTIMA REQUISITOS MÍNIMOS DE USABILIDADE:
7.1. Apresentar, a partir de qualquer interface de software, ajuda on line com acesso a tópicos do
manual do usuário com recursos de tutoriais, ajuda, exemplos e imagens;
7.2. Garantir consistência de vocabulário entre as mensagens e a documentação.
7.3. Apresentar mensagem de erro com informações suficientes para encaminhar a solução da
situação de erro.
7.4. Diferenciar de modo inequívoco, os tipos de mensagem: erro, consulta, advertência,
confirmação, entre outros;
7.5. Ter capacidade de reverter operações do usuário que tenham efeito drástico, como iminente
exclusão de dados, por meio de alertas de gravidade da operação.
7.6. Apresentar alertas claros para as consequências de determinada confirmação.
7.7. Usar máscara de edição e mecanismo de validação local onde for cabível, de modo a assegurar
a qualidade de dados na base.
7.8. Indicar quais campos é de preenchimento obrigatório pelo usuário nas interfaces que possuem
campos opcionais.
7.9. Exibir valor padrão (default) para campos de dados, quando aplicável.
CLÁUSULA OITAVA SEGURANÇA DOS DADOS:
8.1. Os sistemas deverão possibilitar o gerenciamento das permissões de acesso dos usuários às
funcionalidades disponíveis.
8.2. O gerenciamento destas permissões deverá ocorrer por usuário e por grupo de usuários, que
poderão ter permissões diferenciadas, adequadas à estrutura organizacional da Administração
Municipal.
8.3. O permissionamento deverá ocorrer de forma a limitar ou autorizar o usuário e o grupo de
usuários à leitura e/ou inclusão e/ou alteração e/ou exclusão de registros, por funcionalidade e por
entidade da Administração Municipal.
8.4. As rotinas de segurança dos sistemas deverão permitir o acesso dos usuários somente ao
conjunto de objetos do sistema (telas, transações, áreas de negócios, etc.), de acordo com as
permissões de acesso.
8.5. Os sistemas deverão prover recursos para auditoria de logs através de ferramentas específicas,
que permita consultar as operações realizadas pelos diversos usuários, informando, no mínimo,
quem realizou a operação, o que foi realizado durante a operação, quando (data, hora, minuto e
segundo) e onde (endereço lógico) foi realizada a operação.
8.6. Os sistemas deverão registrar e permitir a consulta dos acessos e das tentativas de acesso aos
sistemas (login).
8.7. O acesso aos dados poderá ser realizado que é um meio de acesso digital do usuário aos
serviços públicos digitais, o GOV.BR, sendo uma nova proposta do Governo federal, para facilitar a
identificação e autenticação do cidadão, privilegiando a governança e a convergência autoritativa, e
finalmente o controle de acesso unificado.
8.8. Garantir a recuperação de dados históricos independentemente de mudanças nas estruturas das
tabelas ao longo da vida do sistema.
8.9. Garantir a integridade das informações contidas no banco de dados, contra qualquer meio,
ameaça ou falhas que venham a ocorrer durante o funcionamento dos sistemas.
8.10. A contratada deverá realizar backups periódicos a cada 24 horas de forma a garantir e prevenir
a integridade dos em caso de incidentes.
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8.11. A contratada deverá fornecer um meio para que o Município possa realizar backup dos dados e
informações dos sistemas quando necessário.
CLÁUSULA NONA DA RESPONSABILIDADE EM CASO DE PERDA OU ACESSO INDEVIDO
AOS SISTEMAS:
9.1. É de responsabilidade da Contratada a segurança em caso de perda de dados, devendo manter
sistemas que evitem a perda de registros superiores a 24 horas.
9.2. Eventual backup realizado exclusivamente pelo Município, poderá ser utilizado pela contratada,
contudo, esse é apenas mais uma garantia do Município, não podendo a Contratada valer-se dessa
cópia como escusa para relaxar seus controles de segurança.
9.3. A Contratada responderá na esfera civil e criminal por perda de dados ou pelo vazamento de
informações.
CLÁUSULA DÉCIMA DOS REQUISITOS DA ARQUITETURA TECNOLÓGICA:
10.1. Todos os recursos de infraestrutura, bem como servidores de banco de dados, servidores de
aplicativos e servidores de firewall, deverão ser dimensionados para atendimento satisfatório da
demanda objeto deste termo de referência, com programas básicos e demais recursos necessários
ao provimento, instalado, configurado e em condições de uso.
10.2. É de responsabilidade da contratada fornecer documentação informando os requisitos de
hardware e software necessários para a instalação e execução da aplicação, com performance
adequada, considerando o ambiente fornecido pelo contratante.
10.3. Todo o procedimento de instalação, configuração e atualização de ambiente e do sistema será
executado pela equipe técnica do contratante, com a supervisão da contratada quando necessário,
sem custo adicional para o contratante.
10.4. Os sistemas deverão operar nas estações de trabalho da Administração Municipal disponíveis
com os sistemas operacionais Microsoft Windows 7 e Microsoft Windows 10, em plataforma de
hardware de 32 e 64 bits.
10.5. Os sistemas quando necessário o uso de navegador, deverão ser compatíveis com Mozilla
Firefox ESR, Google Chrome Enterprise e Microsoft Internet Explorer.
10.6. Os sistemas deverão garantir a segurança contra possíveis ataques e métodos de violação de
programas de informática que comprometam os dados e a disponibilidade.
10.7. Os sistemas deverão manter a escalabilidade e performance para tratar o volume de dados e
usuários, bem como o crescimento da base de dados e de usuários.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA TECNOLOGIA UTILIZADA PELOS SISTEMAS:
11.1. Todos os sistemas devem estar hospedados em data-center, com disponibilidade 24x7.
11.2. Os sistemas de Contabilidade, Tesouraria, Compras e Licitações, Gestão – Business
inteligence e correlatos em função do grande volume de dados operados simultaneamente por
diversos servidores/operadores, em diversas estações deverão obrigatoriamente funcionar em
sistema informatizado de gestão no modelo SAS, forma de acesso via Web (navegadores) com
acesso seguro (Certificado SSL).
11.3. Os sistemas de Tributos, Recursos Humanos e correlatos em função do menor número de
servidores deverão funcionar em sistema de gestão nos modelos PAS e/ou SAS, formas de acesso
via Web (navegadores) ou RDS (Área de Trabalho Remota) com acesso seguro (Certificado SSL)
e/ou VPN.
11.4. Os sistemas de Educação deverão funcionar em sistema de gestão nos modelos PAS e/ou
SAS; Formas de acesso via Web (navegadores) ou RDS (Área de Trabalho Remota) com acesso
seguro (Certificado SSL) e/ou VPN.
11.5. A integração entre os diferentes sistemas que trabalhem com acesso via Web (navegadores)
ou RDS (Área de Trabalho Remota) devem ser automáticas em periodicidade definida.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO SISTEMA:
12.1. Os sistemas deverão atender aos requisitos mínimos descritos, podendo atuarem de forma
agregada do apresentado, ou ainda de forma individualizada, como por exemplo o sistema de
planejamento municipal estar inserido dentro do sistema de contabilidade, ou ainda, o sistema de
compras e licitações ser dividido em compras, licitações e contratos, desde que todos os requisitos
sejam atendidos e não haja necessidade de importação manual (pelo usuário) de dados de um
sistema para outro.
12.2. Os sistemas deverão permitir que a estrutura administrativa do Município (órgãos, secretárias,
diretorias, departamentos, fundos especiais, unidades gestoras) possam ser desdobrados nos
diferentes sistemas, e em caso de alterações administrativas possam ser alterados de forma
imediata para que esses reflitam a realidade do Município.
12.2.1. O sistema deve permitir ainda que alguns níveis possam ser subdivididos em níveis menores
que o da estrutura administrativa.
12.3. Os sistemas deverão permitir a criação de usuários, com perfis/permissões especificas,
podendo-se copiar as permissões de um usuário para outro.
12.4. Os sistemas devem estar habilitados a receber personalização para identidade visual da
Administração Municipal.
12.5. Para os sistemas de Compras e Contabilidade, estes deverão manter cadastro único para
fornecedores, contratos e licitações, sendo que a inclusão em um sistema será automaticamente
inclusa no outro.
12.6. Os sistemas devem impedir a geração de novos cadastros com CPF ou CNPJ já cadastrados.
12.7. Devem permitir ao usuário trocar de Entidade e/ou Exercício sem sair do sistema.
12.8. Devem permitir que o usuário possa estar com várias telas, em diferentes exercícios e
entidades abertas ao mesmo tempo.
12.9. Para os sistemas dos grupos de Compras, Contabilidade, Patrimônio e Almoxarifado, estes
deverão manter cadastro único para bens, materiais, produtos (itens), sendo que a inclusão em um
sistema será automaticamente inclusa nos outros.
12.9.1. O cadastro de itens deverá permitir agrupar itens semelhantes como por exemplo canetas,
distinguindo em nível inferior caneta azul, caneta verde, caneta ponta fina vermelha, etc.
12.9.2. E nos relatórios de itens, em qualquer sistema que seja possível essa emissão, estes
deveram possibilitar a utilização desses níveis, de forma a agrupar itens semelhantes.
12.10. Das descrições específicas dos sistemas elencados nos itens 19 a 53 do Termo de
Referência, o contratado deverá atender no mínimo a 99% (noventa e nove por cento) dos
requisitos, sendo esse o percentual mínimo em cada um dos sistemas e de forma geral.
12.11. As descrições que são derivadas de previsão legal, o sistema deverá contemplar 100% do
disposto nesse edital. Bem como aqueles que decorrem de integrações com softwares e
equipamentos que o Município já possui.
12.12. Os requisitos dos sistemas de educação são apresentados separadamente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA PRAZOS DE IMPLANTAÇÃO E IMPORTAÇÃO/CONVERSÃO
DOS DADOS DO SISTEMA ATUAL:
13.1. O prazo de preparação, conversão, importação e implantação dos dados do sistema atual para
o Contratado iniciam-se com a assinatura do contrato.
13.2. O trabalho operacional de levantamento de dados cadastrais que for necessário à implantação
efetiva dos sistemas aplicativos na unidade (levantamento total ou complementação de dados), é
responsabilidade da unidade sob orientação e suporte da contratada.
13.3. A migração dos dados cadastrais e informações dos aplicativos em uso na entidade serão de
responsabilidade da contratada, devendo os mesmos ser disponibilizados pela contratante.
13.4. Os sistemas relacionados às áreas de Compras, Tributação, Recursos Humanos e
Contabilidade devem estar implantados para utilização em 1º de agosto de 2022, estando aptos a
www.ervalvelho.sc.gov.br
RUA NEREU RAMOS, Nº 204, CENTRO, ERVAL VELHO, SC, CEP 89613-000
FONE: (49) 3542-1222 - e-mail: compras@ervalvelho.sc.gov.br
CNPJ nº 82.939.422/0001-91

fl. 144/153

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 788

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
www.ervalvelho.sc.gov.br
RUA NEREU RAMOS, Nº 204, CENTRO, ERVAL VELHO, SC, CEP 89613-000
FONE: (49) 3542-1222 - e-mail: compras@ervalvelho.sc.gov.br
CNPJ nº 82.939.422/0001-91

receber dados do exercício de 2022, estando de apto para execução a partir deste dia, de modo que
os trabalhos do Município não restem prejudicados.
13.5. Os sistemas devem permitir que a partir de 1º de agosto/2022, o Município execute operações
com as licitações e contratos que estejam válidos nessa data, realizadas anteriormente a essa data,
tais como autorizações de fornecimento, empenhamento de despesa, entre outros. Sendo admitido
uma tolerância de 5 dias uteis para as licitações/contratos do mês de julho de 2022.
13.6. A importação/conversão deverá ser total dos dados dos sistemas atuais de tributação
(escrituração, nota fiscal eletrônica, tributos, etc) podendo ocorrer até 30/09/2022, no entanto o
sistema deverá ser capaz de efetuar todos os lançamentos necessário para atendimento aos
contribuintes no período de agosto e setembro..
13.7. O Portal da Transparência deverá estar disponível a partir do dia 01/08/2022 com as
informações geradas a partir do sistema contratado, e no máximo até o dia 01/10/2022 deverá conter
as informações do exercício atual e de exercícios anteriores importados.
13.8. A importação/conversão deverá ser total dos dados dos sistemas atuais de recursos humanos
(RH, ponto, esocial, folha, etc), podendo ocorrer até 15/09/2022, no entanto o sistema deverá ser
capaz de gerar as folhas dos meses de agosto e setembro.
13.9. Os sistemas de Contabilidade devem estar implantados para utilização em 01 de agosto de
2022, estando apto para execução a partir deste dia, de modo que os trabalhos do Município não
restem prejudicados.
13.10. O sistema de Patrimônio deverá ser importado a partir de planilha XLS, por carga inicial com
layout a ser definido considerando os dados existentes no cadastro do sistema atual para o novo.
13.13. A importação de receitas e despesas orçamentárias de exercícios anteriores poderá ser
realizada até o final de novembro/2022.
13.14. A importação/conversão dos demais dados de licitações anteriores poderão ser realizada até
o final de novembro/2022.
13.15. O sistema de procuradoria e de transferências voluntárias, se contratados terão o prazo de
implantação de até 60 dias, após a contratação.
13.16. A integração com e-CIGA deverá ser capaz de integrar:
13.16.1. Solicitações de compra e/ou fornecimento até 31/08/2022;
13.16.2. Empenhos até 15/09/2022;
13.16.3. Licitações até 30/09/2022;
13.16.4. Demais relatórios e processos dos Sistemas de Contabilidade, Compras e Licitações até
31/10/2022;
13.16.5. Demais sistemas até 30/11/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DAS INTEGRAÇÕES MÍNIMAS ENTRE OS SISTEMAS DO
CONTRATADO:
14.1. Contabilidade com os sistemas de Planejamento, Tributação, Compras e Licitações, Folha,
Patrimônio, Almoxarifado, Tesouraria, Monitor de Notas e Portal da Transparência.
14.2. Planejamento Público com o sistema de Contabilidade Pública.
14.3. Tesouraria com o setor de Contabilidade e Portal da Transparência.
14.4. Monitor de Notas com Contabilidade e Compras.
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14.5. Folha com os sistemas de Contabilidade, Atendimento ao Servidor Público e Portal da
Transparência.
14.6. Atendimento ao Servidor Público via Internet com o sistema de Folha.
14.7. Compras e Licitações com os sistemas de Contabilidade, Tributação, Patrimônio, Almoxarifado
e Portal da Transparência
14.8. Almoxarifado com o sistema de Compras e Licitações, Contabilidade.
14.9. Patrimônio com os sistemas de Compras e Licitações e Contabilidade e Portal da
Transparência.
14.10. Tributação com os sistemas de Procuradoria, Escrituração Eletrônica do ISS via internet,
Controle de Notas Fiscais Eletrônicas via internet, Contabilidade Pública, Compras e Licitações e
Portal da Transparência.
14.11. Procuradoria com o sistema de Tributação Municipal.
14.12. Escrituração Eletrônica do ISS via internet com o sistema de Tributação Municipal, Controle
de Notas Fiscais Eletrônicas E Tributação.
14.13. Controle de Notas Fiscais Eletrônicas com o sistema de Tributação Municipal e Escrituração
Eletrônica do ISS.
14.14. Portal da Transparência com os sistemas de Contabilidade, Compras e Licitações,
Almoxarifado, Patrimônio, Recursos Humanos - Folha, Tributação, Procuradoria, Escrituração
Eletrônica do ISS.
14.15. Transferências voluntárias com o sistema de Contabilidade.
14.16. Controle Interno com sistema de Contabilidade, tributação e Recursos humanos.
14.17. Ponto eletrônico com Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Portal da Transparência.
14.18. Possibilitar a interação entre os sistemas Contabilidade e Folha de Pagamento, tornando
possível a interação com o cadastro de empenhos da folha sem a necessidade de digitação. Permitir
a geração prévia dos empenhos possibilitando manutenções dos registros antes da efetivação.
14.19. Permitir ao usuário interagir através de um painel com os registros oriundos do serviço de
interação da arrecadação, possibilitando a sua efetivação.
14.20. Permitir ao usuário configurar a interação com o sistema de tributos possibilitando um de/para
entre a natureza da receita e dedução de receita na contabilidade e o tributo formando uma
descrição e um tipo que pode ser tributo, correção, multa, juros, dívida ativa tributária e correção de
dívida ativa tributária.
14.21. Permitir a integração dos saldos de dívida ativa (Tributos) com as respectivas contas da
Contabilidade.
14.22. Permitir a integração dos saldos de créditos tributários a receber (Tributos) com as respectivas
contas da Contabilidade.
14.23. Possibilitar ao usuário realizar a interação entre os sistemas de Contabilidade e Tributos,
sendo possível interagir com registros de arrecadações orçamentárias e extra orçamentárias,
devoluções de receitas, lançamentos de receitas e dívida ativa.
14.24. O monitor de notas fiscais, deve permitir que os dados das notas fiscais deverão ser
exportados para os sistemas que realizem a liquidação da despesa orçamentária e nesse sistema
permitir a seleção do documento fiscal e a inserção dos dados do documento de liquidação.
14.25. O sistema de patrimônio deve ao mínimo integrar a depreciação de bens móveis e imóveis,
com a Contabilidade.
14.26. O sistema de patrimônio permitir comparar os saldos de bens móveis e imóveis, com a
Contabilidade.
14.27. A integração dos sistemas de Educação deverá ocorrer somente entre esses sistemas, onde
couber, não sendo necessário integrar-se com os demais módulos de gestão pública, nem com o eCIGA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DA INTEGRAÇÃO COM O E-CIGA:
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15.1. O Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos do Consórcio de Informática na Gestão
Pública Municipal (e-CIGA) contribui para agilizar a tramitação de processos administrativos; ampliar
o acesso dos interessados; permitir o envio de informações por meio eletrônico; melhorar a
comunicação dos atos processuais; facilitar a recuperação de dados. O sistema também facilita a
gestão de documentos e reduz o uso de papel.
15.2. Os sistemas deverão atender a integração com o sistema de Processo Eletrônico e-CIGA, com
as seguintes especificações:
15.3.
A
integração
deverá
suportar
o
protocolo
padrão
Amazon
S3
(https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/s3-api.pdf). Este protocolo é baseado em
REST/HTTP para armazenamento e recuperação de objetos ("object storage" - "arquivos").
15.4. O Sistema deverá permitir configurar os parâmetros do protocolo Amazon S3, exemplo: (url,
access_key, secret_key, bucket e region).
15.5. Os arquivos enviados ao e-CIGA, deverão estar nos formatos PDF ou DOCX e deverão estar
acompanhados por arquivo XML, JSON ou YAML contendo os seguintes campos:
15.5.1. CPF do usuário responsável pelo envio do arquivo;
15.5.2. Número do processo {quando disponível}
15.5.3. Origem do documento {Eletrônica/Física};
15.5.4. Visibilidade {Público Interno/Público Externo/Restrito/Sigiloso/Sigiloso e Restrito}
15.5.5. Espécie {Ex, Empenho, Ata, Solicitação...}
15.5.6. Assunto {texto livre}
15.5.7. CPF/CNPJ do(s) assinante(s)
15.5.8. Publicar do Diário Oficial dos Municípios {Sim/Não}
15.6. Será devolvido ao sistema de origem, um arquivo XML, contendo as seguintes informações:
15.6.1.1. Número do documento eletrônico
15.6.1.2. Número do processo eletrônico {quando vinculado}
15.6.1.3. URL de acesso {quando o acesso for público}
15.6.1.4. Mensagem de erro {quando ocorrer algum problema}
15.7. Com o número do processo, número do documento ou URL pública, os sistemas de origem
poderão consultar arquivos e processos completos no e-CIGA.
15.8. A integração deverá estar prevista em todos os módulos deste edital que possuam processos
especialmente nos seguintes processos:
15.8.1. Empenho;
15.8.2. Solicitação de compra e/ou fornecimento;
15.8.3. Licitação;
15.8.4. Boletim de tesouraria;
15.8.5. todos os relatórios com opção de imprimir documentos;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA IMPORTAÇÃO MÍNIMA DOS DADOS:
16.1. Sistemas de tributação e correlatos: todos os dados existentes no sistema atual.
16.2. Sistemas de Recursos humanos: todos os dados existentes no sistema atual.
16.3. Licitações e Contratos: desde 2011 contendo: Objetos de Licitações; Dados dos Responsáveis;
Processos Administrativos; Processos de Compras; Contratos e Aditivos; Anulações de processos.
16.4. Empenhos/restos a pagar: desde 2015 (data da última mudança de sistema) contendo: datas
de empenho, liquidação, pagamento e anulações; texto do empenho; elemento; CPF/CNPJ; valor e
fonte de recurso.
16.5. Receitas orçamentárias: desde 2020 (data de implantação do atual ementário da receita)
podendo ser agrupado o valor arrecadado no mês, rubrica e fonte de recurso.
16.6. As importações de empenhos e receitas, devem ser capazes de atender o Portal da
Transparência.

www.ervalvelho.sc.gov.br
RUA NEREU RAMOS, Nº 204, CENTRO, ERVAL VELHO, SC, CEP 89613-000
FONE: (49) 3542-1222 - e-mail: compras@ervalvelho.sc.gov.br
CNPJ nº 82.939.422/0001-91

fl. 147/153

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 791

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
www.ervalvelho.sc.gov.br
RUA NEREU RAMOS, Nº 204, CENTRO, ERVAL VELHO, SC, CEP 89613-000
FONE: (49) 3542-1222 - e-mail: compras@ervalvelho.sc.gov.br
CNPJ nº 82.939.422/0001-91

16.7. O sistema de contabilidade deverá importar todo o exercício de 2022, para abertura do bem
como os cadastros que forem necessários para seu correto funcionamento, tais como dívidas,
precatórios, contratos, entre outros.
16.8. Excepcionalmente os registros das contas de contratos das classes 7 e 8 (7.1.1.3, 7.1.2,
8.1.1.3, e 8.1.2) poderão sofrer tratamento alternativo para sua execução, caso a contratada declare
incapacidade para gerenciar o volume de dados a ser importado e utilizado durante o exercício de
2022 e subsequentes. Neste caso, poderá ser efetuado um lançamento para encerrar esses
registros, que deverá ser aprovado pelo Setor de Contabilidade.
16.9. Deverá ainda importar todo orçamento vigente para o exercício de 2022, bem como o que for
necessário para usa execução no que se refere a LDO e PPA.
16.10. Os códigos de itens, materiais, serviços, não deverão ser utilizados no novo sistema, de modo
a permitir a geração de um melhor cadastro, devendo ser adaptados conforme acordo a ser realizado
no momento da implantação diante das possibilidades do sistema.
16.11. Os cadastros de CPF/CNPJ duplicados, ou seja, atualmente com mais de um cadastro com
mesmo CPF/CNPJ deverão ser unificados no processo de importação.
16.12. Os CPF/CNPJ cadastrados nos sistemas atuais, mas que não possuem nenhum vínculo de
utilização com cadastros que serão importados preferencialmente não deverão ser importados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
17.1. Pela execução total do contrato a CONTRATADA receberá o valor global de R$ ... (...)
17.2 O Município de Erval Velho, SC efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias contados da
execução do objeto, importando os valores conforme a proposta apresentada, por item fornecido, de
acordo com o quantitativo efetivamente entregue.
17.3 O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária, cujos dados (banco, agência,
nº da conta), deverão ser informados pela proponente na carta de apresentação.
17.4 O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal, que deverá ser
emitida para:

I-

MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO - Rua Nereu Ramos nº 204 – Centro Erval Velho –
SC, CNPJ nº 82.939.422/0001-91, contendo ainda o número do Processo Licitatório, número
do Pregão e número do Termo de Contrato.

II FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Nereu Ramos nº 204 – Centro Erval Velho,
SC, CNPJ nº 10.490.261/0001-90 contendo ainda o número do Processo Licitatório, número do
Pregão e número do Termo de Contrato.
III CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERVAL VELHO, Estado de Santa
Catarina, inscrita no CNPJ sob nº. 24.734.770/0001-26, com sede à Rua Coronel Honorato
Vieira, n°. 1111, centro, cidade de Erval Velho – SC, contendo ainda o número do Processo
Licitatório, número do Pregão e número do Termo de Contrato.
17.5 Deverá ser enviado e-mail do documento fiscal (ARQUIVO XML) imediatamente após a
emissão do mesmo, para o email: contabilidade@ervalvelho.sc.gov.br para os itens I e II.
17.6 Deverá ser enviado e-mail do documento fiscal (ARQUIVO XML) imediatamente após a
emissão do mesmo, para o email: camara@camaraervalvelho.sc.gov.br para o item III.
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17.7 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser atestada por servidor municipal competente, conforme
disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.
17.8 A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o
pagamento, isentando o Município do ressarcimento de qualquer prejuízo para a proponente
vencedora.
17.9 O preço proposto pela licitante vencedora é fixo e irreajustável, durante a vigência contratual
inicialmente prevista. Na hipótese de se efetivar a prorrogação prevista no Art. 55, o preço
contratado poderá sofrer reajuste somente a partir do 13º (décimo terceiro) mês de vigência da
contratação, ou seja, da data da assinatura do Contrato, desde que haja disponibilidade orçamentária
para tal fim e as partes convenham quanto ao índice de reajustamento a ser aplicado (INPC) em
face da desvalorização da moeda ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores.
17.10 O preço contratado poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente
comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante
requerimento a ser formalizado pela proponente vencedora.
17.11 Quando for aplicado o reequilíbrio, as alterações passarão a ser praticadas no mês
subsequente.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DA DOTAÇÃO
18.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do orçamento da Prefeitura
Municipal de Erval Velho, SC, aprovado para o exercício de 2022, através da Lei n° 1551/2021,
através da seguinte classificação.
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
ÓRGÃO 03.001 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PROJ/ATIV – 2.033 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
11 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – 0.1.00.0000.00 – RECURSOS DO TESOURO - ORDINÁRIOS.
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ERVAL VELHO
ÓRGÃO: 15.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE 2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
7 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – 0.1.00.0000.00 – RECURSOS DO TESOURO – ORDINÁRIOS
ENTIDADE: CÂMARA DE VEREADORES DE ERVAL VELHO
UNIDADE: 01.001 – CÂMARA DE VEREADORES/ CÂMARA DE VEREADORES
PROJETO ATIVIDADE 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
6 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS 0.1.00.0000.00 – RECURSOS DO TESOURO
- ORDINÁRIOS
CLÁUSULA DÉCIMA NONA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
19.1. Iniciar os serviços em até 05 (cinco) dias contados da data de emissão da Autorização de
Fornecimento, observando-se os prazos máximos estabelecidos na Cláusula Décima Terceira
do presente contrato.
19.2. Caberá ao CONTRATANTE efetuar os pagamentos decorrentes do licenciamento dos sistemas
objeto deste contrato no prazo avençado.
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19.3. Facultar o acesso irrestrito dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros,
documentação e demais informações necessárias à fiel execução do presente contrato
19.4. Manter, na operacionalização dos sistemas, apenas pessoal devidamente treinado pela
CONTRATADA.
19.5. Conceder à CONTRATADO acesso remoto às suas estruturas virtuais, ambiente de rede ou
intranet.
19.6. Manter elevado padrão de clareza nas solicitações de alteração enviadas à CONTRATADA,
indicando um responsável que acompanhará as tramitações desta pela internet, respondendo-as
diariamente.
19.7. Assegurar a configuração adequada do computador e instalação dos sistemas, manter backup
adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de falha do
computador, dando prioridade aos técnicos da CONTRATADA na utilização de qualquer recurso
necessário à fiel execução do presente contrato.
19.8. Responsabilizar-se pela completa e correta inserção de dados nos sistemas.
19.9. Parametrizar o sistema, em nível de usuário, inclusive no tocante às modificações de alíquotas
de tributos, multas e contribuições, além de atualizar as fórmulas de cálculo do(s) sistema(s) quando
necessário.
19.10. Manter as bases de dados atualizadas de acordo com a versão de banco de dados adotada
pela CONTRATADA, e desde que esta tenha concedido aviso de alteração com prazo mínimo de
noventa dias.
19.11. Promover o prévio cadastro de dúvidas ou erros constatados na página da internet da
CONTRATADA, para somente depois de decorridos 60 (sessenta) minutos sem resposta requisitar
suporte.
19.12. Alocar pessoal qualificado para participação nas reuniões e acompanhamento dos trabalhos.
19.13. Disponibilizar sala, equipamentos, acesso à internet e rede interna que atenda aos requisitos
de acesso ao sistema a ser fornecido para execução da Assistência técnica, Treinamentos e
eventuais reuniões, palestras, seminários.
19.14. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital
e em compatibilidade com as obrigações assumidas;
19.15. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
19.16. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas,
previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato;
19.17. Manter todos os seus empregados colocados a serviço na execução do objeto devidamente
uniformizados e munidos dos EPI’s adequados, com a identificação da empresa contratada.
19.18. Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado, responsabilizando-se
pelos serviços.
19.19. Facilitar todas as atividades de fiscalização do fiscal da contratação.
19.20. Caberá a CONTRATADA configurar, parametrizar e instalar os sistemas objeto deste contrato,
além de treinar os servidores indicados na sua utilização, e ainda, prestar Assistência Técnica
apenas aos servidores devidamente treinados pela CONTRATADA no uso dos sistemas.
19.21. Entregar os sistemas e serviços, e, ainda, manter operacionais todas as funcionalidades
descritas no Termo de Referência Anexo V em conformidade com o Edital, respeitando os prazos
fixados.
19.22. Tratar como confidenciais, informações e dados do CONTRATANTE, guardando total sigilo
em face de terceiros.
19.23. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação previstas no Edital
e em compatibilidade com as obrigações assumidas.
19.24. Avaliar, em prazo razoável, a viabilidade técnica e jurídica das solicitações de alteração
específicas encaminhadas eletronicamente pelo CONTRATANTE, e repassar orçamento
acompanhado de cronograma para execução dos serviços.
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19.25. Garantir o atendimento de técnico presencial, quando requisitado, em até cinco dias úteis
contados da outorga de autorização expressa para execução de serviços de atendimento in loco.
19.26. Fornecer toda a mão-de-obra necessária à fiel e perfeita execução deste Contrato.
19.27. Cumprir fielmente a legislação trabalhista, tributária, previdenciária, assistencial e securitária,
decorrentes das atividades contratadas.
19.28. Dirimir toda e qualquer dúvida e prestar esclarecimento acerca da execução deste Contrato,
durante toda a sua vigência e mesmo após o término, a pedido da entidade.
19.29. Orientar e prestar suporte à CONTRANTANTE para executar alterações na base de dados
que se fizerem necessárias.
CLÁUSULA VINTE DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. Nos termos do art. 7° da Lei 10.520/2002, se o Licitante, convocado no prazo estipulado, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos
sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá garantida a
prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra recibo
do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a
empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
administração;
b) Multa de 0,2% do valor anual do contrato por dia de atraso e por descumprimento das obrigações
estabelecidas neste Edital do Pregão, até o máximo de 10 (dez) dias, quando então incidirá em
outras cominações legais.
c) Multa de 5% sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial da decisão definitiva.
d) Multa de 5% sobre o valor da parcela não cumprida do contrato, no caso de inexecução parcial do
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial da
decisão definitiva.
e) Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública: • Por 06 (seis) meses –
quando incidir em atraso na entrega dos produtos/serviços; • Por 01 (um) ano – no fornecimento de
produtos/serviços em desacordo com o exigido em contrato; • Pelo o prazo de até 05 (cinco) anos,
garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa ou enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento do seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, sem prejuízo das multas previstas no Edital, contrato e das demais sanções
previstas na legislação;
f) As sanções previstas nos subitens deste item poderão ser aplicadas isoladamente ou em conjunto,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis;
20.3 Independentemente das sanções retro a licitante ficará sujeita, ainda, à composição das perdas
e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a
correspondente diferença de preços verificada em nova contratação realizada, na hipótese de os
demais classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pelo
inadimplente.
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20.4. Sem prejuízo das penalidades previstas nos itens anteriores, a Pregoeira poderá desqualificar a
licitante ou desclassificar a proposta comercial, bem assim o licitante poderá rescindir o Contrato,
sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou
circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica,
jurídica ou de produção da licitante.
20.5 A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão da pregoeira ou
autoridade superior, quer por meio de interposição de recurso administrativo ou ação judicial, fica,
desde logo, ciente que, caso o seu pedido seja indeferido, será acionada judicialmente para reparar
danos causados ao licitante em razão de sua ação procrastinatória.
20.6 Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às
penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA VINTE E UM DAS ALTERAÇÕES
21.1. O presente Contrato somente poderá ser alterado na forma disposta na Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores, art.65, inciso I, letra “b” e inciso II, letras “c” e “d”, observado o que dispõem
os §§ 1º, 2º, 4°, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.
CLÁUSULA VINTE E DOIS DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
22.1.O contrato poderá ser rescindo nos seguintes casos:
a) Por ato unilateral escrito do contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da
Lei 8.666/93;
b) Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30
(trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
22.2. O descumprimento, por parte da contratada, de suas obrigações legais e/ou contratuais,
assegura ao contratante o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso,
interpelação judicial e/ou extrajudicial;
22.3. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o
contraditório e a ampla defesa;
22.4. Fica reservado ao contratante o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato,
desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme
preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA,
direito algum de reclamações ou indenização.
22.5. Quando de interesse das partes, que por qualquer motivo, venham a rescindir o Contrato, será
oportunizado ao Município, requerer no momento da rescisão, a disponibilização de seus dados para
consulta, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, com apenas um usuário, sem suporte e/ou
atualização, ficando a cargo do Município os custos da manutenção do banco de dados. Quando
houver a necessidade de suporte técnico será negociado junto a empresa, sendo firmado compra
e/ou contrato para tal serviço. Caso o Município não tenha interesse ou terminado o prazo de 5
(cinco) anos, receberá os arquivos de seu banco de dados em formato “txt” ou “cvs”.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS DA VIGÊNCIA E DA FISCALIZAÇÃO
23.1. Fica estabelecido que será celebrado contrato deverá celebrar contrato que deverá ser
assinado em até 05 (cinco) dias, a partir da notificação para este fim, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666/93.
23.2. O contrato proveniente do presente processo licitatório terá vigência de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse das
partes, na forma da Lei.
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23.3 Nos termos do previsto no inciso IV, do artigo 57, da Lei n.º 8.666/93, o prazo de vigência deste
Contrato, quanto aos serviços de licenciamento, manutenção corretiva, preventiva e adaptativa,
incluindo-se atualização de versões, poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o
limite de 48 (quarenta e oito) meses, por meio de Termo Aditivo a ser firmado entre as parte, desde
que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos e desde que
permaneçam favoráveis ao Município as condições contratuais e os valores pactuados.
23.4 Caso a CONTRATADA declarada vencedora, não queira ou não possa assinar o contrato dentro
do prazo máximo previsto, poderá o Município, sem prejuízo de aplicação de penalidades ao
desistente, optar pela contratação dos proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, se alternativamente o Município
não preferir revogar a presente Licitação.
23.5 O contrato decorrente desta licitação, somente poderá ser alterado na forma disposta na Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, art. 65, inciso I, letras "b" e inciso II, letras "c" e "d",
observado o que dispõe os §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.
23.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão
especial designada, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
23.7 A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da CONTRATADA serão
exercidos pela CONTRATANTE, através da Assessoria de Planejamento, a qual poderá, junto ao
representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que
forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo de 02 (dois) dias, serão objeto de
comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades previstas no Edital.
23.8 As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a
execução do objeto deste Contrato, serão registradas pela CONTRATANTE, constituindo tais
registros, documentos legais.
23.9 Ficam nomeado como fiscal do contrato da presente licitação a Secretaria de Administração
Senhora Taciane Paula Téo..
CLÁUSULA VINTE E QUATRO - DO FORO
24.1 Fica eleito o foro da cidade de Herval D’Oeste (SC) para dirimir questões oriundas deste
instrumento, renunciando as partes, a qualquer outro que lhes possa ser mais favorável.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma
na presença de 02 testemunhas que também assinam.
Erval Velho, SC, ... de .... de 2022.
Severino Jaime Schmidt
Prefeito Municipal de Erval Velho

...........................,
..........................

Testemunhas:
Nome: ....................................
CPF: .........................
Visto Jurídico

Nome: ......................................
CPF: ...........................
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 002/2022 PM

Publicação Nº 3841186

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8BA0C9271F42C96264C0FE1FF37AD237207D034A

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2022
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°002/2022
Código registro TCE: 8BA0C9271F42C96264C0FE1FF37AD237207D034A

CONSTRUÇÃO DE SAPATAS PARA PONTES ADQUIRIDAS PELA DEFESA CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO.
O Prefeito Municipal do Município de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, Exmo. Senhor Severino Jaime Schmidt, torna público a Tomada
de Preços n° 002/2022 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a ser processada e julgada em conformidade com a Lei n° 8.666, de 1993 e suas
alterações.
A abertura dos Envelopes de documentos para habilitação e propostas de preços, dar-se-á a partir das 13h00min do dia 05 de maio de
2022, em sessão pública, realizada na Sala de Licitações da Prefeitura de Erval Velho, sita à Rua Nereu Ramos, n° 204, Centro, Erval Velho,
SC, 89.613-000. O prazo para os proponentes apresentarem os envelopes de documentos para habilitação e propostas de preço será até às
13h00min do dia 05 de maio de 2022.
CAPITULO I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO
Art. 1st - O objeto da presente licitação é a Construção de Sapatas para Pontes adquiridas pela Defesa Civil para o Município de Erval Velho.
§ 1st - O valor global previsto para a execução dos serviços, conforme consta das respectivas planilhas orçamentárias em anexo, será de
R$ 38.285,89 (Trinta e oito mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
§ 2nd - Os projetos, memoriais e orçamentos foram desenvolvidos pela Equipe de Engenharia e Topografia da AMMOC – Associação dos
Municípios do Meio Oeste de Santa Catarina, sob a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos engenheiros civis funcionários da
associação e identificados nos documentos referidos.
§ 3rd - O Município de Erval Velho, SC efetuará o pagamento com recursos próprios.
CAPITULO II - DA FORMA DE EXECUÇÃO
Art. 2nd - Da execução dos serviços:
a) Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos deverão ser cumpridas na íntegra.
b) Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas técnicas e legais vigentes no Sistema
CONFEA/CREA’s e CAU, as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e aquelas complementares e pertinentes aos respectivos
projetos e serviços ora licitados, bem como, as instruções, recomendações e determinações da fiscalização, dos órgãos ambientais de controle e demais aplicáveis à espécie.
c) Todo o material a ser utilizado deverá ser de boa qualidade e ter aprovação prévia por parte da municipalidade, que poderá fazer alterações ou substituições de materiais que não provem ser os exigidos no memorial, e poderá igualmente mandar refazer os serviços que não
apresentem a qualidade exigida, sem ônus para o município.
d) A proponente vencedora deverá disponibilizar todos os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva aos funcionários que executarão
as obras descritas neste Edital e seus Anexos, devendo ainda, serem treinados e possuírem todas as certificações necessárias para a observância das regras de Segurança e Medicina do Trabalho.
e) A proponente vencedora levará em consideração, ainda, as normas e regulamentos governamentais decorrentes da Lei nº 6.514/77,
Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
f) As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município para a prestação
dos serviços, são de inteira responsabilidade da empresa contratada;
g) Serão de total responsabilidade da empresa contratada, eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento
para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.
h) Caberá exclusivamente à empresa contratada, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários,
prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a serviço no atendimento do objeto.
i) Serão de responsabilidade da empresa contratada as despesas relativas à instalação e consumo de água e energia elétrica necessárias à
execução do objeto, devendo as faturas destes fornecimentos serem emitidas em seu nome, durante o período da contratualidade.
j) A proponente vencedora, durante a execução da obra, deverá periodicamente remover entulhos e detritos que venham a se acumular no
canteiro, entregando a obra completamente limpa.
Art. 3rd - Da medição dos serviços:
a) Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa contratada serão medidos mensalmente e lançados no Boletim de
Medição, que depois de conferidos e aprovados, serão assinados pelo responsável técnico da empresa e pelo fiscal da obra.
b) Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das medições dos serviços efetivamente executados no período,
independentemente do cronograma físico-financeiro apresentado, com base nos preços constantes do contrato e devidamente certificados.
§ 1st - .Ao encerrar a obra a empresa contratada deverá apresentar os documentos relacionados abaixo, ficando a última parcela condicionada a apresentação dos mesmos:
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a) “As built” da obra - SE NECESSÁRIO;
b) Encerramento da Matrícula com o INSS com as devidas quitações, que deverão ser apresentadas antes da emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.
§ 2nd - A empresa contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, conforme o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I e § 1º
do art. 65 da Lei 8.666/93.
CAPITULO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Art. 4th - Poderão participar da presente licitação as empresas nacionais, individualmente, que possuam em seu objetivo social atividade
compatível com o objeto do presente Edital, cadastrados na Prefeitura Municipal de Erval Velho, SC e também os interessados que se cadastrarem até o terceiro dia anterior à data estipulada para o recebimento da documentação e propostas, observada a necessária qualificação.
§ 1st - Os documentos necessários à atualização ou inscrição no registro cadastral deverão ser apresentados ao setor de compras da Prefeitura Municipal de Erval Velho, SC, situada a Rua Nereu Ramos, n° 204, Centro, Erval Velho/SC, 89.613-000 sendo aceita a remessa por
via postal desde que atendidas as exigências do § 1° deste artigo
§ 2nd - Para o respectivo cadastramento, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:
b) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, consolidado ou original com as alterações, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Cópia do Cartão de Inscrição no CNPJ/MF, atualizado;
d) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da empresa, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
e) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo
também as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91.
f) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada a empresa.
g) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a
empresa.
h) Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943 (art. 29, V, da Lei 8.666/93 alterada).
j) Registro ou inscrição na entidade profissional competente.
k) Atestado de desempenho anterior, de atividade relacionada com o ramo da empresa, de pessoas jurídicas ou particulares, indicando o
local, natureza, volume, quantidade, prazo e outras características;
l) Balanço patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
Lei, que demonstrem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Para empresas recém-constituídas poderá ser apresentada cópia do Balanço de Abertura ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura,
inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
§ 3rd - Para a respectiva atualização cadastral, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, consolidado ou original com as alterações, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
b) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo
também as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91.
c) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada a empresa.
d) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a
empresa.
e) Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943 (art. 29, V, da Lei 8.666/93 alterada).
§ 4th - Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas
ou por servidor da Administração Municipal, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
§ 5th - As certidões negativas emitidas pela internet terão sua validade confirmada no site dos respectivos órgãos públicos responsáveis
pela emissão.
Art. 5th - Não poderão participar desta licitação:
a) Empresas declaradas inidôneas, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com o Município ou
quaisquer de seus órgãos descentralizados (incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93).
b) Consórcio de empresas;
c) Direta ou indiretamente, servidor, agente político ou responsável pela Licitação, parlamentar, na forma do art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93.
Art. 6th - É admitida a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial
competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da
Lei 8.666/1993 (redação dada em conformidade com o acordão 1.201/2020, do TCU).
Art. 7th - A participação nesta Licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente Edital e das disposições das leis
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especiais, quando for o caso.
CAPITULO IV – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
Art. 8th - Fica a critério do proponente se fazer representar ou não na sessão.
§ 1st - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme modelo sugestivo constante do Anexo I deste Edital, a qual deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações na data de abertura dos Envelopes 01, ou através de procuração com firma reconhecida em cartório. No ato de entrega dos envelopes,
o representante também deverá identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento de identificação.
§ 2nd - Sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
§ 3rd - Cada representante somente poderá representar uma única proponente.
§ 4th - A ausência ou vício dos documentos impedirá o interessado de se manifestar e/ou responder pela licitante, embora não seja negado
àquela o direito de participar da licitação.
§ 5th - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no preâmbulo deste Edital, sendo aceita a remessa por via postal,
com aviso de recebimento, desde que seja efetuada a entrega até o dia e horário indicados para protocolo. O Município de Erval Velho e a
Comissão Permanente de Licitações não se responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para o licitante, se os envelopes não forem entregues em tempo hábil para protocolização dentro dos prazos estabelecidos no preâmbulo deste Edital, no Setor de Licitações desta Prefeitura.
CAPITULO V- DA HABILITAÇÃO
Art. 9th - A abertura dos envelopes com os documentos e propostas se efetuará às 13h00min do dia 05 de maio de 2022, pela Comissão
Permanente de Licitações, com qualquer número de representantes dos proponentes presentes no ato.
§ 1st - Somente serão abertas as propostas das proponentes que apresentarem todos os documentos solicitados no edital, sendo devolvidos
aos proponentes inabilitados os envelopes de proposta lacrados.
§ 2nd - Havendo recurso, as partes serão notificadas para abertura das propostas em nova data a ser designada.
§ 3rd - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissão.
Art. 10th - Todas as pessoas jurídicas que pretendem participar da presente licitação, deverão apresentar os seguintes documentos:
§ 1st - Habilitação jurídica, apresentar um dos seguintes comprovantes, conforme o caso:
I - Registro comercial, no caso de empresa individual e apresentação de documento de identidade (RG) do titular.
II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em Cartório ou Junta Comercial, em se tratando de sociedades civis e/ou comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, e
apresentação de documento de identidade (RG) dos mesmos.
III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício e apresentação de documento de identidade (RG) dos mesmos.
IV - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e apresentação de documento de
identidade (RG) de todos os dirigentes.
V - A empresa que apresentar, conforme o Art. 8º §2º deste Edital, o Ato Constitutivo/Contrato Social no ato de credenciamento do seu
representante para participação da presente Licitação, fica dispensada de apresentá-lo dentro do envelope da habilitação.
§ 2nd - Habilitação fiscal, apresentar prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede ou domicílio da Licitante, expedidas pelos órgãos abaixo relacionados, dentro dos seus períodos de validade, quais sejam:
I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
II - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os Tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
III - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente.
IV - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, através da apresentação de Certidão Negativa de Débito expedida pela Prefeitura
Municipal, do domicilio ou sede da proponente.
V - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei.
VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
§ 3rd - Qualificação técnica, apresentar comprovantes relativo a:
I - Prova de registro e/ou visto e quitação da empresa e do (s) seu (s) responsável (eis) técnico (s) no CREA ou CAU, com validade na data
limite de entrega da documentação e das propostas.
II - Comprovação de aptidão para execução das obras / serviços objeto deste edital, mediante:
a - Apresentação de, no mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome da Proponente, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, relativo a obra/serviço de complexidade similar ou superior à do objeto deste edital.
b - Comprovação de o proponente possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da documentação e das propostas,
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profissional de nível superior legalmente habilitado (engenheiro civil ou arquiteto), o qual será obrigatoriamente o residente da obra/serviço, detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedido pelo CREA ou CAU. A comprovação de o profissional pertencer ao quadro
permanente da proponente se dará mediante a apresentação de Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social
da Proponente ou Estatuto Social.
c - Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU, do (s) profissional (ais) elencado (s) na alínea “b” relativa
(s) à execução de obras e/ou serviços de características semelhantes às do objeto deste edital
III - Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos mínimos necessários à execução dos serviços licitados, de acordo com o Memorial Descritivo;
IV - Declaração formal de disponibilidade da equipe mínima necessária à execução dos serviços licitados, de acordo com o Memorial Descritivo;
V - Declaração firmada pelo Responsável Técnico da licitante interessada (Engenheiro Civil ou Arquiteto), registrado como tal no CREA ou
CAU, de que verificou e tomou conhecimento das condições para a execução das obras/serviços objeto deste edital.
§ 4th - Qualificação econômica-financeira, apresentar documentação relativa a:
I - Comprovação, através de dados do Balanço Patrimonial, de que possui patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento)
do valor total orçado pela Prefeitura Municipal de Erval Velho, para esta licitação.
II - Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica da licitante, emitida com
antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data fixada para entrega dos documentos ou com prazo de validade expresso
Parágrafo único - A licitante que possua sede da empresa no estado de Santa Catarina, deverá emitir a Certidão de Falência e Concordata
através do endereço eletrônico: https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do, sendo que esta certidão somente é válida desde que apresentada juntamente a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.
jus.br.
III - Certidão negativa de protestos e títulos, expedidas por todos os ofícios de títulos da sede da Comarca do proponente, caso exista mais
de um.
IV - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, vedada sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, com a demonstração dos seguintes índices e valores (apresentados em folha à parte
dentro do Envelope nº 1 – HABILITAÇÃO):
Liquidez Geral (LG) =(AC+ARLP/PC+PELP)
Liquidez Corrente (LC) = (AC/PC)
Resultado
Abaixo de 1,00 Deficitária
De 1,00 a 1,10 Fraca
De 1,19 a 1,35 Equilibrada com pouca folga
De 1,36 a 1,44 Equilibrada
De 1,45 a 1,79 Equilibrada com folga
De 1,80 a 2,79 Normal
De 1,80 a 2,80 Boa
Acima de 2,80 Excelente
Obter resultados iguais ou superiores a 1,00 para LG e LC, de forma a representar que a proponente possui liquidez demonstrando assim
adequada disponibilidade de recursos para a satisfação das obrigações assumidas, justificando-se tal exigência em função de tratar-se de
obra cujos pagamentos dependerão da liberação de recursos do Convênio do Governo do Estado de Santa Catarina.
Estrutura de Capital- (EC) = (PC+PELP)/PL
Resultado
De 0,35 a 0,59 Excelente
De 0,60 a 0,72 Ótimo
De 0,73 a 1,19 Bom
De 1,20 a 2,00 Razoável
Acima de 2,00 Anormal
Obter resultados iguais ou inferiores a 1,00 para EC, de forma a representar a supremacia do Patrimônio Líquido sobre as obrigações da
empresa, demonstrando assim adequada disponibilidade de recursos para a satisfação das obrigações assumidas.
Legenda
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
PELP = Passível Exigível a Longo Prazo
PL = Patrimônio Líquido
§ 5th - Declaração da proponente que atende ao inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, que se refere ao inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que diz o seguinte: “Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho
a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”.
§ 6th - Declaração da proponente que cumpre o art. 54, I,“a” da Constituição Federal, que diz o seguinte: “ Art. 54 Os Deputados e Senadores não poderão: I - Desde a expedição do diploma: a) Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia,
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas
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uniformes” e o Art. 54, II, “a” que diz o seguinte: “ II - Desde a posse: a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze
de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;”
§ 7th - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para as empresas que optarem em usufruir dos benefícios concedidos
pela Lei Complementar nº 123/2006, bem como para efeito do tratamento diferenciado previsto na mesma, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação, que deverá estar dentro do ENVELOPE Nº 01 – DA DOCUMENTAÇÃO:
§ 8th - a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de
Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do
Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
a.1) A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente
Licitação.
b) No caso de Microempreendedor Individual (MEI), o documento a ser apresentado é o Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual (CCMEI), emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação, ficando a sua aceitação
condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço www.portaldoempreendedor.gov.br, na forma que prescreve o art.
3º, IX, da Resolução nº 16/2009 do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e
Negócios – CGSIM.
Art. 11th - Estes documentos deverão ser apresentados em envelope fechado, separado da proposta, endereçado à Prefeitura Municipal
de Erval Velho, SC, contendo os dizeres: "TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022 ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS", e o nome da proponente
(caso o envelope não seja timbrado).
Art. 12th - Todas as certidões e/ou documentos comprobatórios, devem ter validade na data prevista para o recebimento da documentação
e das propostas. Todas as certidões e/ou documentos em que não conste expressamente seu prazo de validade, serão consideradas como
válidas por 30 (trinta) dias, exceto àquelas previstas em lei e os atestados referentes à qualificação técnica.
§ 1st - Os documentos exigidos nesta Licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
tabelião de notas ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
§ 2nd - As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão, também, ser apresentados em documento extraído
diretamente da Internet, ficando, nesse caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade pela Comissão Permanente de
Licitações, no respectivo site do órgão emissor.
Art. 13th - Serão inabilitados os licitantes que deixarem de apresentar, na data aprazada, quaisquer dos documentos exigidos, ou, se os
documentos entregues estiverem incompletos, ilegíveis, inválidos, ou contiverem emendas, rasuras ou outros vícios, que prejudiquem a sua
capacidade de comprovação.
CAPÍTULO VI - DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Art. 14th - Por força da Lei Complementar nº. 123/06, as micro empresas – ME e as empresas de pequeno porte – EPP que tenham interesse
em participar deste certame deverão observar os procedimentos a seguir propostos:
§ 1st - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para as empresas que optarem em usufruir dos benefícios concedidos pela
Lei Complementar nº 123/2006, bem como para efeito do tratamento diferenciado previsto na mesma, deverá ser comprovada mediante
apresentação da seguinte documentação, que deverá estar dentro do ENVELOPE Nº 01 – DA DOCUMENTAÇÃO:
a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno
Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro
Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
a.1) A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente
Licitação.
b) No caso de Microempreendedor Individual (MEI), o documento a ser apresentado é o Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual (CCMEI), emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação, ficando a sua aceitação
condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço www.portaldoempreendedor.gov.br, na forma que prescreve o art.
3º, IX, da Resolução nº 16/2009 do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e
Negócios – CGSIM..
§ 2nd - As licitantes que se enquadrem na condição de microempresa – ME e as empresas de pequeno porte – EPP, e que eventualmente
possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal, deverão consignar tal informação expressamente na
declaração prevista no parágrafo anterior;
§ 3rd - No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta seja uma microempresa ou uma empresa
de pequeno porte, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a documentação exigida neste edital, ainda que os documentos
pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de documento que venha a comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
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I - Nos termos do § 1º do artigo 43 da LC 123/06 e alterações posteriores, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
II - A não-regularização da documentação no prazo previsto no inciso anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
§ 4th - Como critério de desempate, será assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte,
entendendo–se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento superiores) à melhor proposta classificada.
Art. 15th - Para efeito do disposto no item acima, caracterizado o empate, proceder–se–á do seguinte modo:
§ 1st - A ME ou EPP mais bem classificada e em seu direito a preferência, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, por escrito, possuindo para tanto o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a convocação formal (sendo
esta realizada na própria sessão ou por ofício ou ainda pela publicação no Diário Oficial dos Municípios de SC).
§ 2nd - A nova proposta de preço mencionada no item anterior deverá ser inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP);
§ 3rd - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterior, serão convocadas as MEs
ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
§ 4th - No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no item
anterior, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
§ 5th - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no § 3º, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame;
§ 6th - O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
CAPITULO VII – DA PROPOSTA DE PREÇOS
Art. 16th - A proposta de preços das proponentes deverá ser entregue no original ou em fotocópia autenticada, datilografada, ou com utilização de editor de textos computacional, e colocadas em envelope fechado, endereçado à Prefeitura Municipal de Erval Velho, SC, contendo
os dizeres: “Tomada de Preços N° 002/2022 – Envelope Nº 02 - Proposta”, e o nome da proponente (caso o envelope não seja timbrado),
devendo constar:
I - Prazo para a execução dos serviços deverá seguir o cronograma global da obra.
II - Validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
III - Planilha orçamentária com preços unitários e totais expressos em reais.
IV - Cronograma físico-financeiro.
Parágrafo único - As propostas de preços devem apresentar o detalhamento da composição do BDI praticado, bem como demonstrar, do
valor total, quanto se refere à mão de obra, à material e à utilização dos equipamentos, máquinas e ferramentas.
Art. 17th - Todos os documentos de caráter técnico que integram este processo licitatório (orçamento, planilhas, cronogramas), deverão
estar assinados por profissional habilitado, acompanhado de menção do título profissional e número do registro no órgão em que esta
inscrito CREA ou CAU.
Art. 18th - Nos preços propostos deverão constar e ser computadas todas as despesas acessórias e necessárias, não especificadas neste
Edital, que forem necessárias para a execução dos trabalhos objeto desta Licitação.
§ 1st - As propostas, depois de entregues, serão irretratáveis e irrenunciáveis.
§ 2nd - Será desclassificada a proposta desconforme com as diretrizes e especificações prescritas neste Edital, ou cujos preços sejam inexequíveis, presumindo-se com tal aquelas que contiverem preços unitários irrisórios ou acima do preço máximo previsto.
I - Para efeitos deste parágrafo, considera-se preço máximo, o montante orçado no art. 1º deste edital, ou seja, R$ 38.285,89 (Trinta e oito
mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
II - Para efeitos deste parágrafo, considera-se preço irrisório aquele inferior a 50% do montante mencionado acima no item I.
CAPITULO VIII – DO PREÇO
Art. 19th - O preço unitário e global deverá ser cotado em moeda nacional.
Art. 20th - O preço ofertado será líquido, já incluso todos os impostos, taxas e demais encargos.
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Art. 21st - Havendo discordância entre o preço unitário e total, resultante de cada item, prevalecerá o primeiro.
CAPÍTULO IX – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Art. 22nd - O julgamento se fará entre a(s) proposta(s) qualificada (s) e a adjudicação se fará à proponente cuja proposta esteja de acordo
com as especificações contidas no presente EDITAL, e que apresente: MENOR PREÇO GLOBAL.
Parágrafo único - Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas, o desempate será por sorteio, de acordo com o
Art. 45, §2° da Lei n° 8.666/93.
Art. 23rd - A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, solicitar informações complementares, para efeito de
julgamento das propostas, caso a Proponente não atender com clareza o solicitado no Edital, conforme determina o Art. 43, III, da Lei n°
8.666/93.
CAPÍTULO X – DA ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA
Art. 24th - A Comissão de Licitações procederá ao recebimento dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, até às 13 horas do dia 05 de
maio de 2022, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Erval Velho, de acordo com a legislação aplicável à matéria e às condições
deste Edital, em especial ao que determina o art. 43 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
§ 1st - Não serão aceitos, sob qualquer alegação, os Envelopes da Documentação e Proposta, apresentados após o horário estipulado para
o recebimento dos mesmos.
§ 2nd - A Comissão de Licitações, inicialmente procederá à abertura dos envelopes com os documentos de habilitação – ENVELOPE Nº 01,
a partir das 13 horas do dia 05 de maio de 2022, em sessão pública, onde os membros da Comissão e os representantes credenciados das
empresas participantes examinarão e rubricarão cada documento.
§ 3rd - Serão consideradas Não Habilitadas as empresas cuja documentação deixar de satisfazer as exigências deste Edital.
§ 4th - Serão devolvidos fechados, os envelopes das propostas das empresas não habilitadas, desde que não haja recurso.
§ 5th - Somente poderá manifestar-se a empresa que estiver representada por seu proprietário, diretor ou pessoa devidamente credenciada,
munida de procuração com poderes para tal e firma reconhecida.
Art. 25th - Encerrada a fase de habilitação e não havendo necessidade de suspensão da reunião, ou a interposição de qualquer recurso,
passar-se-á a abertura dos envelopes das propostas – ENVELOPE Nº 02 – das empresas habilitadas, os quais deverão ser rubricados pelos
membros da Comissão e representantes credenciados das empresas.
§ 1st - Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito
pela Comissão de Licitação.
§ 2nd - Analisadas as propostas, a classificação far-se-á de acordo com as regras estabelecidas no § 1º, inciso I, do art. 45 da Lei 8.666/93,
sendo que para efeito de julgamento será considerado o MENOR PREÇO GLOBAL.
§ 3rd - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem qualquer das exigências deste Edital, bem como as propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com o objeto da licitação.
§ 4th - Amparada no princípio da razoabilidade, a comissão poderá declarar habilitada, empresa que tenha apresentado documentação de
habilitação ou proposta, eivadas de simples omissões, vícios ou defeitos irrelevantes, desde que estes não comprometam o julgamento
objetivo que lhe é correlato.
§ 5th - Em caso de empate, a decisão será por sorteio, em ato público, conforme o estabelecido no art. 45, § 2º da Lei 8.666/93 e suas
alterações, observando-se, quando aplicável, as disposições da Lei Complementar nº 123/2006.
§ 6th - Após a abertura dos envelopes, as informações somente serão fornecidas, desde que solicitadas por escrito.
Art. 26th - Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos presentes, contendo os registros de recebimento
e análise da documentação, do julgamento das propostas, da interposição de recursos e das demais informações pertinentes.membros da
Comissão e, se o quiserem, pelos representantes das empresas licitantes.
§ 1st - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar
intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes.
§ 2nd - Para o bem dos serviços, a Comissão de Licitações, julgando conveniente, reserva-se o direito, de suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente,
condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços.
CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS
Art. 27th - As empresas licitantes poderão interpor recursos às decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitações, sendo acolhidas,
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somente aquelas que apresentadas tempestivamente em conformidade com as disposições do artigo 109, da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, contados da intimação do Ato ou da Lavratura da Ata.
Art. 28th - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.
Art. 29th - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.
Art. 30th - Os recursos, quando recebidos e acatados, serão processados, com estrita observância aos procedimentos ditados pelo Estatuto
das Licitações, em todas suas fases e instâncias, dando-se conhecimento e ampla defesa aos licitantes.
Art. 31st - Os recursos deverão ser redigidos por escrito, devidamente fundamentados e protocolados no Setor de Licitações desta Prefeitura, situado Avenida 16 de fevereiro, 151, Centro, Erval Velho/SC.
Art. 32nd - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
CAPÍTULO XII - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
Art. 33rd - Transcorridos os prazos recursais e decididos os recursos eventualmente interpostos, será a presente Licitação submetida à
autoridade competente para os procedimentos de homologação e adjudicação do objeto à empresa vencedora. Após a homologação e
adjudicação, o proponente vencedor será notificado para celebrar o contrato.
Parágrafo único - A recusa injustificada do licitante em assinar o contrato dentro do prazo previsto para a contratação caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando às penalidades previstas do presente Edital.
CAPÍTULO XIII – DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA
Art. 34th - Integra este edital a minuta do instrumento de contrato, que deverá ser assinada pelo proponente vencedor do certame no prazo
de 05 (cinco) dias úteis da publicação do ato homologatório, sob pena de decair o direito à contratação na forma do art. 64 da Lei 8.666,
de 1993, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da mesma Lei
.
§ 1st - O contrato proveniente do presente processo licitatório terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, na forma da Lei. A data fixada para assinatura do Contrato poderá ser postergada,
a critério do Município, desde que por motivo justificado.
§ 2nd - Caso o proponente declarado vencedor, não queira ou não possa assinar o contrato dentro do prazo máximo previsto, poderá o
Município, sem prejuízo de aplicação de penalidades ao desistente, optar pela contratação dos proponentes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, se alternativamente o Município não preferir revogar
a presente Licitação.
§ 3rd - O contrato decorrente desta licitação, somente poderá ser alterado na forma disposta na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, art. 65, inciso I, letras "b" e inciso II, letras "c" e "d", observado o que dispõe os §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.
§ 4th - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Departamento de Engenharia, que anotará em registro próprio
todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
§ 5th - Considerando a dificuldade de contratação de empresas para realização de obras de engenharia, bem como diversas licitações
similares desertas na região, fica autorizada a contratação de empresas terceirizadas pela vencedora, sendo necessária a anuência da administração.
CAPÍTULO XIV – DA GARANTIA DO CONTRATO
Art. 35th - É condição imprescindível para fornecimento da ordem de serviço que a empresa contratada comprove que efetuou em qualquer
das modalidades definidas no art. 56, da Lei 8.666/93, garantia do contrato no valor correspondente à 5% (cinco por cento) do valor do
presente contrato;
Parágrafo único - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída caso esta tenha sido efetuada através de depósito bancário
após a emissão do termo de recebimento definitivo das obras.
CAPITULO XV - DA GARANTIA DA OBRA E DO SERVIÇO
Art. 36th - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem
ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pelo edital seus anexos, proposta da CONTRATANTE
e no presente Contrato;
§ 1st - O CONTRATADO será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
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do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
§ 2nd - O CONTRATADO responderá, nos termos do Código Civil, pelos materiais e a execução, durante o prazo irredutível de 05 (cinco)
anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
§ 3rd - Desta forma, cabe ao CONTRATANTE, tão logo que surja o vício, defeito ou incorreção, contatar a empresa responsável pela execução da obra para que efetue os reparos necessários, os quais devem ser realizados sem ônus para a Administração.
§ 4th - Na hipótese de a CONTRATADA se recusar em atender o disposto nesse item (da garantia da obra e do serviço) do Contrato, utilize-se
das prerrogativas inseridas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993, bem como dos meios legais para a responsabilização civil da CONTRATADA.
CAPITULO XVI - DA FISCALIZAÇÃO
Art. 37th - Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, o Município exercerá
a fiscalização e acompanhamento através do Departamento de Engenharia do Município de Erval Velho, representado pelo engenheiro Sr.
Guilherme Clamer Telles, ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, exercendo a mais
ampla e completa fiscalização dos serviços em execução.
§ 1st - A fiscalização se efetivará no local da obra.
§ 2nd - A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo das obras e será exercido no interesse exclusivo desta
Municipalidade e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.
§ 3rd - O documento hábil para a comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução da
obra será o DIÁRIO DE OBRAS.
§ 4th - Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições serão recebidos provisoriamente pela fiscalização e pelos responsáveis
pelo seu acompanhamento, que lavrarão o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.
§ 5th - A Contratada fica obrigada a manter as obras e serviços por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo,
em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
§ 6th - As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, serão
registradas pela Contratante, constituindo tais registros, documentos legais.
§ 7th - Aceita a obra e serviços, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, correção e segurança nos trabalhos, subsiste na forma
da Lei.
§ 8th - A omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que
são de sua competência.
CAPITULO XVII - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Art. 38th - Cabe ao Município:
I - A definição do objeto desta licitação;
II - Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório e à fiscalização do contrato;
III - Fiscalizar a execução do contrato oriundo do presente processo pelo servidor designado;
IV - Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as disposições do presente Edital;
V - Providenciar a publicação do contrato, proveniente do presente processo licitatório, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura;
VI - Emitir a Ordem de Serviço Inicial, para o efetivo início dos serviços, para início da execução dos objetos, em até 5 (cinco) dias após a
assinatura do contrato.
Art. 39th - Cabe ao Proponente Vencedor:
I - Executar o objeto do presente edital de acordo com os Projetos, Memorial descritivo, Orçamento Máximo e demais informações constantes do Edital, em especial quanto ao Capítulo II – Da Forma de Execução;
II - Iniciar os serviços em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da Ordem de Serviço Inicial;
III - Entregar a obra, completamente executada, conforme estabelece o cronograma físico-financeiro;
IV - Promover a sinalização de advertência, de identificação e outras necessárias à execução dos serviços;
V - Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações
assumidas;
VI - Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato;
VII - Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conservação e danos que porventura vierem a sofrer;
VIII - Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato;
IX - Manter todos os seus empregados colocados a serviço na execução do objeto devidamente uniformizados e munidos dos EPI’s adequados, com a identificação da empresa contratada; realizando a fiscalização sobre o uso dos EPI’s pelos funcionários;
X - Atender as normas e regulamentos governamentais decorrentes da Lei nº 6.514/77, Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela
Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
XI - Prestar a garantia por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais não especificados e/ou de mão de obra
desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do término da obra;
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XII - Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado, responsabilizando-se pelos serviços;
XIII - Executar Diário da Obra comprovando o andamento dos serviços e os prazos de execução;
XIV - Formalizar expediente de designação do Responsável Técnico da empresa;
XV - Fornecer à Secretaria Municipal de Administração a documentação de sua competência, relativa à Pasta de Obras do “e-Sfinge Obras”
do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;
XVI - Facilitar todas as atividades de fiscalização pelos servidores do Município;
XVII - Exigir do Município a emissão da Ordem de Serviço Inicial, para proceder ao inicio da execução do objeto;
XVIII - Fornecer ART dos serviços executados.
CAPITULO XVIII - DA RESCISÃO CONTRATUAL
Art. 40th - A inexecução total ou parcial dos Contratos decorrentes desta licitação ensejará sua rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que
caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.
Art. 41st - A incoerência do contratado, nas hipóteses previstas no artigo 96 da Lei 8.666/93, sem prejuízo às penalidades previstas neste,
ensejará a rescisão administrativa do contrato, com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.
Art. 42nd - A rescisão contratual poderá ser:
I - Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.
II - Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
III - Judicial, nos termos da legislação.
Art. 43rd - A aplicação das penalidades previstas no Art. 44 não eximirá o contratado da restituição aos cofres públicos dos danos causados
à Administração Pública em face de inexecução total ou parcial do objeto.
CAPITULO XIX - DAS PENALIDADES
Art. 44th - Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a empresa contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa:
I - Pelo atraso injustificado na execução do Contrato:
II - Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de
20% (vinte por cento);
III - Pela inexecução total ou parcial do Contrato:
IV - Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida;
V - Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação não
cumprida
Art. 45th - O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens IV e V será o valor inicial do Contrato.
Art. 46th - As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime
a empresa contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura Municipal
de Erval Velho.
I - Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Erval Velho.
II - Declaração de inidoneidade, de lavra da Prefeitura Municipal de Erval Velho, para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar os motivos da punição.
III - Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, enquanto esta não tenha pago a multa imposta pela CONTRATANTE.
CAPITULO XX - DA FORMA DE PAGAMENTO, DO DOCUMENTO FISCAL, DO REAJUSTE E DA REVISÃO
Art. 47th - O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias mediante apresentação do documento fiscal devidamente atestado por servidor
municipal competente, conforme os laudos de medição mensais.
§ 1st - O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na
forma do § 4º, do art. 31, da Lei nº 9.032/95, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto
nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.
§ 2nd - Caso seja antecipado o cronograma físico, na mesma proporção poderá ser antecipado o cronograma financeiro.
§ 3rd - O último pagamento só será efetuado após o recebimento parcial e total da obra.
§ 4th - Doravante, o termo de recebimento total da obra somente será emitido após a entrega pela contratada da “as built”.
§ 5th - A alíquota de 3,0% referente ao ISS incidente sobre os serviços prestados serão retidos no ato dos pagamentos a serem efetuados
pela Contratante a Contratada;
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§ 6th - A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para o MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO, Rua Nereu Ramos, nº
204, Centro, Erval Velho - SC, CNPJ/MF 82.939.422/0001-01 e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião
da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.
§ 7th - A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada.
§ 8th - O preço poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65
da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado e protocolado pela CONTRATADA.
§ 9th - Os valores contratuais somente serão reajustados após 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta, utilizando-se como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ou na falta deste, pelo índice legalmente permitido à época, mediante
requerimento formalizado pela contratada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do reajuste.
CAPITULO XXI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 48th - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do orçamento da Prefeitura Municipal de Erval Velho, SC, aprovado para o exercício de 2022, através da Lei n° 1.551, de 2021 através da seguinte classificação:
ÓRGÃO 05.001 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRA E SERVIÇOS URBANOS/ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS
PROJ/ATIV – 2.048 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS.
58 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas – 0.1.00.0000.00 – Recursos do Tesouro – Ordinários
Art. 49th - O valor total máximo para esta contratação é de R$ 38.285,89 (Trinta e oito mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove
centavos).
CAPÍTULO XXII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 50th - À Prefeitura Municipal de Erval Velho, reserva-se o direito de transferir ou revogar a presente licitação, no todo ou parcialmente,
mediante razões de conveniência administrativa e do interesse público, nos termos do Art. 49, da Lei n° 8.666/93.
Art. 51st - A Comissão de Licitações poderá pedir esclarecimentos e promover diligências em qualquer fase da licitação e sempre que julgar
necessário, fixando prazos para atendimento destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo.
Art. 52nd - Decairá o direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder
a abertura dos envelopes, e que depois venham apontar falhas ou irregularidades que o viciaria, hipótese em que tal comunicação não terá
efeito de recurso
Art. 53rd - O Edital e seus anexos estão disponíveis no site do Município www.ervalvelho.sc.gov.br .
Art. 54th - Fazem parte integrante deste Edital de Licitação, os seguintes documentos:
I - Anexo I – Modelo de Termo de Credenciamento
II - Anexo II – Modelo de declaração de atendimento à legislação trabalhista de proteção à criança e ao adolescente;
III - Anexo III – Modelo de declaração de cumprimento ao que determina o art 54, I, “a” e art. 54, II, “a”, da Constituição Federal
IV - Anexo IV - Minuta do contrato;
V - Anexo V – Memorial Descritivo, Orçamento Estimativo, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos de Engenharia;
Art. 55th - Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei n° 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores.
.
Art. 56th - As atas das sessões de abertura de envelopes serão disponibilizadas no site do Município (www.ervalvelho.sc.gov.br > licitações
> tomada de preços), em até 1 (um) dia após as sessões públicas,
Art. 57th - O resultado desta TOMADA DE PREÇOS será afixado no mural da Prefeitura Municipal de Erval Velho, SC; e no site do Município
www.ervalvelho.sc.gov.br
Art. 58th - Os proponentes poderão obter outros elementos de caráter legal ou interpretações deste EDITAL junto ao Setor de Compras da
Prefeitura Municipal de Erval Velho/SC, no endereço retro mencionado, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre 07h00 às
13h00 pelo e-mail: compras@ervalvelho.sc.gov.br.
Art. 59th - Todas as Sessões Públicas desta Tomada de Preço serão gravadas e/ou filmadas.
Art. 60th - Este Edital está de acordo com a Lei n° 8.666/93, devidamente atualizada.
Erval Velho (SC), 18 de abril de 2022.
Severino Jaime Schmidt,
Prefeito Municipal de Erval Velho.
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Visto Advogada da Unidade Gestora
Juliane Perotoni
PROCESSO LICITATÓRIO N° 017/2022
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022
ANEXO “I”
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
À Prefeitura Municipal de Erval Velho, SC
Credenciamos o (a) Senhor (a) ___________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº _______________ e do CPF nº
________________, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Erval Velho, SC, na modalidade Tomada de Preço Nº
002/2022, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa _______________
____________________________________, bem como formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao
certame.
Local, ______ de ____________________ de 2022.
(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2022
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO “II”
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
DECLARAÇÃO
Ref.: Tomada de Preços Nº 0XX/ 2022
A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº
, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)
, portador (a) da Carteira de Identidade nº
e do CPF nº , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva
acima.)
Local, de de 2022.
(nome e assinatura do responsável legal) (número da carteira de identidade e órgão emissor)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2022
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022
ANEXO “III”
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O ART.
54, I, “a” E ART. 54, II, “a”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
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DECLARAÇÃO
Ref.: Tomada de Preço Nº 0XX2022
A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº
, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)
, portador (a) da Carteira de Identidade nº
e do CPF nº , DECLARA, que cumpre o disposto no Art. 54, I, “a” que diz: Os Deputados e Senadores não poderão: I - Desde a expedição
do diploma: a) Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista
ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes” e no disposto no Art. 54, II, “a” que
diz: Os Deputados e Senadores não poderão: II - Desde a posse: a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de
favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;”
Local, de de 2022.
(nome e assinatura do responsável legal) (número da carteira de identidade e órgão emissor)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2022
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022
ANEXO IV
MINUTA - TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N ......../2022
Termo de contrato para Construção de Sapatas para Pontes adquiridas pela Defesa Civil para o Município de Erval Velho, que fazem entre
si o Município de Erval Velho, SC e a empresa ........................., vencedora da TOMADA DE PREÇO n° 002/2022 (Processo Licitatório n°
017/2022).
PREÂMBULO
Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviço e fornecimento de material, que fazem o Município de Erval Velho,
pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o n° 82.939.422/0001-91, estabelecida na rua Nereu Ramos, nº 204, na
cidade de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, aqui representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Severino Jaime Schmidt, doravante denominado de “Contratante” e, de outro lado .........................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° ........................,
com sede na ........................................neste ato representado pelo senhor .......................................... doravante chamado de “Contratada”, fica ajustado, mediante as cláusulas abaixo, o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente instrumento de contrato rege-se pelo que dispõe o art. 54, da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (atualizada pela lei n° 8.883,
de 08 de junho de 1994), e, especialmente, pelo que consta do capítulo III (art’s. 54 a 80) e dos termos do edital de licitação de TOMADA
DE PREÇO N° 002/2022, que passa a fazer parte integrante deste contrato, e, bem como, do que está esculpido na proposta da Contratada.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2. O objeto da presente licitação é a Construção de Sapatas para Pontes adquiridas pela Defesa Civil para o Município de Erval Velho.
2.2. O objeto da presente licitação deverá ser executado em conformidade com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e
Projetos de Engenharia e demais informações constantes do Edital.
2.3. A CONTRATADA deverá iniciar os serviços em até 10 (dez) dias contados da data de recebimento da Ordem de Serviço Inicial e entregar
a obra, completamente executada, nos prazos conforme cronograma da obra.
2.4. Para o início dos serviços são necessários os seguintes documentos:
2.4.1. Pela CONTRATADA:
a) Visto junto ao CREA/SC e/ou CAU/SC, em conformidade com o disposto na Lei nº 5.194/66 e em consonância com o art. 1º, II, da Resolução nº 413/97 do CONFEA, caso a empresa contratada seja sediada em outro Estado.
b) ART’s de execução, que deverão ser entregues ao Município, antes da execução dos serviços a elas vinculados;
c) CNO da Previdência Social;
d) Livro de Registro dos funcionários;
e) Programas de Segurança do Trabalho;
f) Diário de obra de acordo com o Tribunal de Contas.
2.4.2. Pelo Município:
a) Ordem de Serviço autorizando o início da obra.
2.4.3. Da execução dos serviços:
a) Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas em Edital e nos seus anexos deverão ser cumpridas na íntegra.
b) Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas técnicas e legais vigentes no Sistema
CONFEA/CREA’s e CAU, as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e aquelas complementares e pertinentes aos respectivos
projetos e serviços ora licitados, bem como, as instruções, recomendações e determinações da fiscalização, dos órgãos ambientais de controle e demais aplicáveis à espécie.
c) Todo o material a ser utilizado deverá ser de boa qualidade e ter aprovação prévia por parte da municipalidade, que poderá fazer alterações ou substituições de materiais que não provem ser os exigidos no memorial, e poderá igualmente mandar refazer os serviços que não
apresentem a qualidade exigida, sem ônus para o município.
d) A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva aos funcionários que executarão as obras
descritas no Edital e nos seus Anexos, devendo ainda, serem treinados e possuírem todas as certificações necessárias para a observância
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das regras de Segurança e Medicina do Trabalho.
e) A CONTRATADA levará em consideração, ainda, as normas e regulamentos governamentais decorrentes da Lei nº 6.514/77, Normas
Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
f) As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município para a prestação
dos serviços, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
g) Serão de total responsabilidade da CONTRATADA, eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento para
realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao
Código de Trânsito Brasileiro.
h) Caberá exclusivamente à CONTRATADA, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários,
prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a serviço no atendimento do objeto.
i) Serão de responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas à instalação e consumo de água e energia elétrica necessárias à execução do objeto, devendo as faturas destes fornecimentos serem emitidas em seu nome, durante o período da contratação..
j) A CONTRATADA, durante a execução da obra, deverá periodicamente remover entulhos e detritos que venham a se acumular no canteiro,
entregando a obra completamente limpa.
2.4.4. Da medição dos serviços:
a) Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa contratada serão medidos mensalmente, lançados no Boletim de
Medição, que depois de conferidos e aprovados, serão assinados pelo responsável técnico da empresa e pelo fiscal da obra.
b) Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das medições dos serviços efetivamente executados no período,
independentemente do cronograma físico-financeiro apresentado, com base nos preços constantes do contrato e devidamente certificados.
2.4.5.Ao encerrar a obra a CONTRATADA deverá apresentar os documentos relacionados abaixo, ficando a última parcela condicionada a
apresentação dos mesmos:
a) “As built” da obra – SE NECESSÁRIO;.
b) Encerramento da Matrícula com o INSS com as devidas quitações, que deverão ser apresentadas antes da emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.
2.4.6. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias,
em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, conforme o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I e § 1º do art.
65 da Lei 8.666/93.
2.4.7. Da Garantia da obra e dos serviços:
2.4.7.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pelo edital seus anexos, proposta da CONTRATANTE e
no presente Contrato;
2.4.7.2. O CONTRATADO será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
2.4.7.3. O CONTRATADO responderá, nos termos do Código Civil, pelos materiais e a execução, durante o prazo irredutível de 05 (cinco)
anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
2.4.7.3.1. Desta forma, cabe ao CONTRATANTE, tão logo que surja o vício, defeito ou incorreção, contatar a empresa responsável pela
execução da obra para que efetue os reparos necessários, os quais devem ser realizados sem ônus para a Administração.
2.4.7.4. Na hipótese de a CONTRATADA se recusar em atender disposto nesse item (da garantia dos serviços) do Contrato, utilize-se das
prerrogativas inseridas no art. 87 da Lei n.º8.666/1993, bem como dos meios legais para a responsabilização civil da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. Em pagamento ao objeto da contratação, de acordo com a quantidade prevista e o valor da proposta o montante previsto de gasto
decorrente deste contrato corresponde ao total de R$ ....... ( ....... )
3.2.1 O pagamento ocorrerá no prazo de até 10 (dez) dias, contados da apresentação do documento fiscal devidamente atestado por servidor municipal responsável, conforme os laudos de medição mensais efetuados.
3.3. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do
§ 4º, do art. 31, da Lei nº 9.032/95, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos
67 e 73 da Lei 8.666/93.
3.4. Caso seja antecipado o cronograma físico, na mesma proporção poderá ser antecipado o cronograma financeiro.
3.5. O último pagamento só será efetuado após o recebimento parcial e total da obra.
3.6. Doravante, o termo de recebimento total da obra somente será emitido após a entrega pela contratada da “as built”.
3.7. A alíquota de 3,0% referente ao ISS incidente sobre os serviços prestados serão retidos no ato dos pagamentos a serem efetuados pela
Contratante a CONTRATADA;
3.8. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para o MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO, Rua Nereu Ramos, nº 204,
Centro, Erval Velho - SC, CNPJ/MF 82.939.422/0001-91, e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da
habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.
3.9. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimento
de qualquer prejuízo para a CONTRATADA.
3.10. O preço poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65
da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado e protocolado pela CONTRATAD
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3.11. Os valores contratuais somente serão reajustados após 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta, utilizando-se como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ou na falta deste, pelo índice legalmente permitido à época, mediante
requerimento formalizado pela CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do reajuste.
CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO
4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do orçamento da Prefeitura Municipal de Erval Velho, SC, aprovado
para o exercício de 2022, através da Lei Municipal n° 1.551/2021, através da seguinte classificação:
ÓRGÃO 05.001 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRA E SERVIÇOS URBANOS/ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS
PROJ/ATIV – 2.048 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS.
58 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas – 0.1.00.0000.00 – Recursos do Tesouro – Ordinários
CLÁUSULA QUINTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Cabe ao Município:
5.1.1. A definição do objeto desta licitação;
5.1.2. Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório e à fiscalização do contrato;
5.1.3. Fiscalizar a execução do contrato oriundo do presente processo pelo servidor designado;
5.1.4. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as disposições do presente Edital;
5.1.5. Providenciar a publicação do contrato, proveniente do presente processo licitatório, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura;
5.1.6. Emitir a Ordem de Serviço Inicial, para o efetivo início dos serviços, para início da execução dos objetos, em até 5 (cinco) dias após
a assinatura do contrato.
5.2. Cabe ao Proponente Vencedor:
5.2.1. Executar o objeto do presente edital de acordo com os Projetos, Memorial descritivo, e demais informações constantes do Edital e
seus anexos.
5.2.2. Iniciar os serviços em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da Ordem de Serviço Inicial;
5.2.3. Entregar a obra, completamente executada, conforme estabelece o cronograma físico-financeiro;
5.2.4. Promover a sinalização de advertência, de identificação e outras necessárias à execução dos serviços;
5.2.5. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações
assumidas;
5.2.6. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato;
5.2.7. Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conservação e danos que porventura vierem a sofrer;
5.2.8. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato;
5.2.9. Manter todos os seus empregados colocados a serviço na execução do objeto devidamente uniformizados e munidos dos EPI’s adequados, com a identificação da empresa contratada; realizando a fiscalização sobre o uso dos EPI’s pelos funcionários;
5.2.10. Atender as normas e regulamentos governamentais decorrentes da Lei nº 6.514/77, Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela
Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
5.2.11. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pelo edital seus anexos, proposta da CONTRATANTE e
no presente Contrato;
5.2.11.1. O CONTRATADO será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
5.2.11.2. O CONTRATADO responderá, nos termos do Código Civil, pelos materiais e a execução, durante o prazo irredutível de 05 (cinco)
anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
5.2.11.2.1. Desta forma, cabe ao CONTRATANTE, tão logo que surja o vício, defeito ou incorreção, contatar a empresa responsável pela
execução da obra para que efetue os reparos necessários, os quais devem ser realizados sem ônus para a Administração.
5.2.11.3. Na hipótese de a CONTRATADA se recusar em atender disposto nesse item (da garantia dos serviços) do Contrato, utilize-se das
prerrogativas inseridas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993, bem como dos meios legais para a responsabilização civil da CONTRATADA.
5.2.12. Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado, responsabilizando-se pelos serviços;
5.2.13. Executar Diário da Obra comprovando o andamento dos serviços e os prazos de execução;
5.2.14. Formalizar expediente de designação do Responsável Técnico da empresa; 5.2.15. Fornecer à Secretaria Municipal de Administração
a documentação de sua competência, relativa à Pasta de Obras do “e-Sfinge Obras” do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;
5.2.16. Facilitar todas as atividades de fiscalização pelos servidores do Município; 5.2.17. Exigir do Município a emissão da Ordem de Serviço
Inicial, para proceder ao inicio da execução do objeto;
5.2.18. Fornecer ART dos serviços executados.
CLÁUSULA SEXTA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 6.2. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato:
6.2.1. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total
de 20% (vinte por cento);
6.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato:
6.3.1. Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida;
6.3.2. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação
não cumprida.
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6.4. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 6.3.1 e 6.3.2 será o valor inicial do Contrato.
6.5. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a
CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Municipio de Erval Velho..
CLÁUSULA SETIMA DAS ALTERAÇÕES
7.1. O presente Contrato somente poderá ser alterado na forma disposta na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, art. 65, inciso I,
letra “b” e inciso II, letras “c” e “d”, observado o que dispõem os §§ 1º, 2º, 4°, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.
CLÁUSULA OITAVA DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
8.1. A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que caiba
à empresa contratada direito a qualquer indenização. 8.2. A incoerência da CONTRATADA, nas hipóteses previstas no artigo 96 da Lei
8.666/93, sem prejuízo às penalidades previstas neste, ensejará a rescisão administrativa do contrato, com as consequências previstas no
artigo 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.
8.3. A rescisão contratual poderá ser:
8.3.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.
8.3.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
8.3.3. Judicial, nos termos da legislação.
8.4. A aplicação das penalidades previstas no Item 16 não eximirá o contratado da restituição aos cofres públicos dos danos causados à
Administração Pública em face de inexecução total ou parcial do objeto.
CLÁUSULA NONA DA VIGÊNCIA, DAS ALTERAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA
9.1. O contrato proveniente do presente processo licitatório terá prazo de vigência correspondente a 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, na forma da Lei.
9.1.1. O prazo de execução da obra corresponde ao estabelecido no cronograma físico financeiro, sendo necessária prorrogação, esta deverá ser direcionada a Consultoria Técnica, devidamente justificada, para seu deferimento ou indeferimento, prorrogação e publicação no
Diário Oficial dos Municípios, devendo ser respeitado o limite de 12 (doze) meses, correspondente ao prazo de vigência contratual.
9.2. Fica estabelecido que, com a CONTRATADA será celebrado contrato devendo ser assinado em até 05 (cinco) dias, a partir da notificação
para este fim, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666/93.
9.3. Caso a CONTRATADA declarada vencedora, não queira ou não possa assinar o contrato dentro do prazo máximo previsto, poderá o
Município, sem prejuízo de aplicação de penalidades ao desistente, optar pela contratação dos proponentes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, se alternativamente o Município não preferir revogar
a presente Licitação.
9.4. O contrato decorrente desta licitação, somente poderá ser alterado na forma disposta na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
art. 65, inciso I, letras "b" e inciso II, letras "c" e "d", observado o que dispõe os §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.
9.5. Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, o Município, ainda exercerá a
fiscalização e acompanhamento através do Departamento de Engenharia, representado pelo engenheiro Sr. Guilherme Clamer Telles, ou de
prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, exercendo a mais ampla e completa fiscalização
dos serviços em execução
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO ELEITO
10. Fica eleito o Foro da Comarca de Herval D’Oeste, SC, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
serem dirimidas as questões oriundas do presente termo.
E por estarem justas e contratadas assinam este contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas
abaixo assinadas, a tudo presente, para que surta os efeitos legais e de Direito
Erval Velho, SC, ........de ........... de 2022
Severino Jaime Schmidt 		
Prefeito Municipal 		

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:
Nome: .................................... Nome: ......................................
CPF: ......................... CPF: ...........................
Visto Advogada da Unidade Gestora
Juliane Perotoni
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Faxinal dos Guedes
Prefeitura
CONTRATO 062-22

Publicação Nº 3839613
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A4655CF8C595EAFAD05B8ED5E629DF37DAB07119

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 0062/2022.
Código registro TCE: A4655CF8C595EAFAD05B8ED5E629DF37DAB07119
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES E A EMPRESA THAYNA MANELLY CASASOLA LTDA,
OBJETIVANDO SERVIÇOS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE AGRICULTURA MUNICIPAL
Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES, Estado de Santa Catarina, com endereço na Av. Rio Grande do Sul,
n. 458, Centro, cidade que lhe empresa o nome, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 83.009.910/0001-62, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, Senhor GILBERTO ANGELO LAZZARI, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa ENEIAS CADORI,
com sede na Av. Darci sarmanho vargas, Faxinal Dos Guedes/SC, inscrita no CNPJ sob n. 26.383.691/0001-43 neste ato representada por
seu representante legal, Senhora THAYNA MANELLY CASASOLA, residente e domiciliada na cidade de Chapecó-SC, inscrito no CPF/MF sob
n. 131.783.279-59 e, portador da Cédula de Identidade sob n. 7898662, expedida pela SSP/SC, doravante denominada simplesmente de
CONTRATADA, em decorrência do PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 0023/2022, na Modalidade TOMADA DE PREÇOS P/OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA N. 0003/2022, homologado em 25/03/2022, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei N. 8.666, de 21/06/93 e
suas posteriores alterações e, legislação pertinente, ao Edital antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas contratuais:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto do presente contrato: é o serviço para a REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO
CENTRO DE AGRICULTURA MUNICIPAL.
1.2 - Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condições locais onde serão executados os serviços objeto do presente Contrato. Não será considerada pela CONTRATANTE qualquer reclamação ou reivindicação por parte da
CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
2 - Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo teor é de conhecimento das partes
contratantes: Proposta da CONTRATADA, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS, PROJETOS DE ENGENHARIA E MEMORIAIS DESCRITIVOS DA
OBRA, especificações complementares, além das normas e instruções legais vigentes no País, que lhe forem atinentes.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3 - O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime: Indireta/Empreitada por Preço Global.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços, o preço proposto que é da ordem de R$ 260.175,28 ( duzentos e sessenta
mil cento e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) , sendo R$ 208.140,22 (duzentos e oito mil cento e quarenta reais e vinte e dois
centavos) de material e R$ 52.035,06 cinquenta e dois mil trinta e cinco reais e seis centavos) de serviços de mão de obra.
Observação: tanto para os preços de composição para formulação da proposta de que trata o Projeto, devera ser especificado separadamente o valor do material e o valor dos serviços de mão de obra.
4.1.2. O pagamento pela execução dos serviços objeto desta licitação será conforme dispõe o Plano de Trabalho e o Cronograma Físico
Financeiro constante no Projeto Técnico vinculado ao presente edital.
4.1.3 – Para pagamento pela execução dos serviços objeto desta licitação, inicialmente serão aportados de acordo às Planilhas Orçamentárias e Projetos Técnicos para sua construção, mediante liberação dos recursos financeiros do órgão interventor, subsequente àquele a que
se referirem as ordens de serviços.
4.2 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos
requeridos para a execução do objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida.
4.3 - A medição contendo o quantitativo dos serviços realizados e seus respectivos preços será emitida pela CONTRATANTE, que encaminhará a CONTRATADA, liberando-a para faturamento.
4.5 - Além da nota fiscal que deverá obrigatoriamente discriminar o valor do serviço e o valor dos materiais, a CONTRATADA deverá apresentar as certidões negativas constantes nos itens 6.3.2, 6.3.3, 6.4.1 (somente c.3), 6.4.2 (B e C) do edital de licitação que originou o presente
contrato, devidamente atualizadas, bem como, o comprovante de pagamento dos funcionários que trabalharam na obra, referente ao mês
imediatamente anterior dos funcionários vinculados, conforme relatório apresentado no início dos trabalhos e sempre que substituído ou
suprimido o funcionário, conforme consta nos itens 13.4 e 13.4.1 do presente Edital.
4.6 - Documento atualizado da garantia prestada, quando for o caso.
4.7 - Para pagamento da última parcela, ao final da obra, esta somente será liberada quando da apresentação da respectiva Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União de Obra de Construção Civil.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO
Poderá sofrer reajustes para manter o equilíbrio econômico financeiro inicialmente pactuado na forma do Art. 65, Incisos I, alíneas “a” e “b”,
c/c o Inciso II, “d”, da Lei Federal n. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL
6.1 - Como requisito indispensável para a assinatura da Ordem de Serviço, a licitante vencedora deverá comprovar a prestação de garantia
contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, devendo optar por uma das seguintes modalidades:
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
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b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
6.1.1 – Caso a licitante vencedora opte por comprovar a prestação da garantia com títulos da dívida pública, estes deverão ter certificação
oficial, que tem como objetivo assegurar a existência, veracidade e regularidade dos mesmos.
6.1.2 – O prazo máximo para a apresentação da Garantia Contratual será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da Assinatura do presente Contrato, sendo que a sua não comprovação constitui motivo para rescisão contratual por ato unilateral da Administração Pública.
6.1.3 No caso de seguro-garantia e fiança bancária deverá o contratante apresentar junto com a nota fiscal, documento atualizado, para
que a tesouraria realize o pagamento.
6.1.4 - A garantia prestada será liberada ou restituída à contratada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra, sendo que, no caso de caução em dinheiro, será restituída acrescida dos juros resultantes da aplicação dos
recursos em caderneta de poupança da Prefeitura de Faxinal dos Guedes - SC.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
7.1 - O prazo de execução da obra será de TRÊS MESES, e sua vigência dar-se-á da data da assinatura do presente instrumento contratual,
até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes através de declaração por escrito com antecedência mínima de 10 dias antes do término do contrato, e de conformidade com o estabelecido nas Leis Nº.
8.666/93, suas posteriores alterações.
7.2 - O início dar-se-á em até cinco (5) dias úteis a partir da assinatura deste instrumento.
7.3 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
7.4 - Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente.
7.5 - Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal.
7.6 - As medições das etapas ou parcelas dar-se-á conforme o Cronograma Global e Planilhas Orçamentárias do Departamento de Engenharia, parte integrando do presente processo licitatório.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento Municipal vigente.
CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO
9.1 - Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo
cada uma pelas conseq-ências de sua inexecução total ou parcial.
9.2 - A execução deste Contrato será acompanhada e, fiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmente designado.
9.3 - A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou serviço, para representá-la na execução
deste Contrato.
9.4 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste
Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
9.5 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
10.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
10.1.1 - Unilateralmente pela CONTRATANTE:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativo de seu objeto, nos limites
permitidos no § 1º, do Artigo 65, da Lei n. 8.666 e suas posteriores alterações.
10.1.2 - Por acordo das partes:
a) quando conveniente à substituição da garantia de execução;
b) quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantidos o valor inicial
atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.
10.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias,
respeitados os termos do § 1º, do Artigo 65, da Lei N. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS MULTAS
11.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, além das penalidades contidas no Edital, caberá, conforme a gravidade da falta e garantida à prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IV da Lei n. 8.666/93 e suas
posteriores alterações.
a) advertência por escrito;
b) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da última medição, no caso de retardamento, sem justa causa,
do início dos trabalhos contratados;
c) multa de 1% (um por cento) calculado sobre o valor da última medição por dia de paralisação, sem prejuízo das demais cominações, no
caso de paralisação da execução do contrato, sem justa causa, por mais de 5 (cinco) dias úteis e no máximo de 7 (sete) dias consecutivos;
d) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da última medição pelo não cumprimento do prazo contratual,
sem plena justificativa;
e) multa de até 1% (um por cento), calculados sobre o valor da última medição, em caso de inobservância das demais cláusulas do Contrato;
f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES, por prazo
não superior a 2 (dois) anos;
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante Inciso
IV, Art. 87, da Lei N. 8.666/93 e suas posteriores alterações;
h) no caso de inadimplemento que resulte em aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, o pagamento devido
só poderá ser liberado se comprovado, mediante a apresentação de guia, o recolhimento da multa em questão, ou o desconto do valor da
mesma sobre o total da fatura.
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11.2 - O valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES e que a
CONTRATADA vier a fazer jus.
11.3 - A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e a partir da notificação terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado o direito de defesa de que trata o § 2º, do artigo 87, da Lei n. 8.666/93 e
suas posteriores alterações.
11.4 - Fora deste prazo a multa será cobrada em dobro e a CONTRATANTE suspenderá os pagamentos até o valor correspondente à multa
seja recolhido, não cabendo correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1 - Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE:
12.1.1 - A CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar a CONTRATADA sua intenção, com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias:
a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da autorizada designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução,
assim como as de seus superiores;
d) razões de interesse do serviço público.
12.1.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados:
a) o atraso injustificado no início dos serviços;
b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços da CONTRATADA, em decorrência de violação de disposições legais vigentes;
c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;
d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste;
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução;
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual;
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do
contrato;
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência do contrato.
12.1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, serão observadas as seguintes condições:
a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo a
CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes;
b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela CONTRATANTE, até a data da
rescisão, deduzidos os prejuízos causados a CONTRATANTE;
c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através de outras empresas, ou da forma que
julgar mais conveniente;
d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou suspender a execução
dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição
contratual infringida.
12.2 - Rescisão deste Contrato por acordo entre as Partes ou Judicial:
12.2.1 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer:
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou fornecimento, acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além
do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 79 da Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores;
b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de serviços já prestados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos serviços, nos prazos contratuais.
12.2.2 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os serviços já prestados, de acordo com os termos deste Contrato.
12.3 - Rescisão do Contrato em virtude de Força Maior:
12.3.1 - Tanto a CONTRATANTE como a CONTRATADA poderá rescindir este Contrato em caso de interrupção na execução dos serviços por
um período maior que 30 (trinta) dias, em virtude de força maior, conforme definido no artigo 1058 do Código Civil Brasileiro, regularmente
comprovado e impedido da execução deste Instrumento Contratual.
Neste caso, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os serviços que a mesma tenha realizado, de acordo com os termos deste Contrato.
12.3.2 - Sempre que uma das partes julgar necessário invocar motivo de força maior, deverá fazer imediata comunicação escrita a outra,
tendo esta última um prazo até 5 (cinco) dias da data de seu recebimento para contestar, ou reconhecer os motivos constantes da notificação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS/OBRAS
13.1 - Concluídos os serviços/obras objeto do Contrato, em 5 (cinco) dias após a comunicação da CONTRATANTE ou resilido este, será
efetuado pela fiscalização da CONTRATANTE o seu recebimento provisório, após, e se reconhecido o integral cumprimento das obrigações
contratuais.
13.1.1 - O recebimento provisório não isenta a CONTRATADA da responsabilidade decorrente de erros de execução, a cuja reparação se
obriga, tudo sem ônus para a CONTRATANTE, observando o disposto no art. 69, da Lei N. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
13.1.2 - Decorridos 30 (trinta) dias consecutivos da data do recebimento provisório e verificada a correção dos serviços executados, proceder-se-á ao recebimento definitivo, lavrando-se o termo respectivo, que consignará quitação geral, plena e recíproca entre as partes.
13.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, pela solidez e segurança dos serviços nem a ética profissional pela perfeita execução dos serviços contratados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS
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14.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e parafiscais, inclusive os de natureza previdenciária, social e trabalhista,
bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste Contrato, ou da execução, correrão
única e exclusivamente por conta da CONTRATADA.
14.1.1 - Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada,
em qualquer tempo, a existência de débito proveniente do não-recolhimento dos mesmos, por parte da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE
desde já autorizada a suspender os pagamentos devidos a CONTRATADA, até que fique constatada a plena e total regularização de sua
situação.
14.2 - Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou parafiscal, após a data limite de recebimento e abertura da
proposta, será objeto de entendimento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.
14.3 - A CONTRATADA responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em consequência da execução dos serviços
contratados, os quais não importam em vinculação laboral entre a CONTRATANTE e o empregado envolvido, que mantém relação empregatícia com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho.
14.3.1 - Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária ou subsidiária, a CONTRATADA, reembolsar-lhe-á
os valores pagos em decorrência da decisão judicial.
14.4 - Ao iniciar os trabalhos a CONTRATADA deverá apresentar a relação dos seus funcionários que trabalharão na obra contratada, acompanhada de cópia autenticada do livro de empregado ou ficha de registro de funcionário ou Carteira de Trabalho e Previdência Social de
cada funcionário.
14.4.1 Havendo substituição, supressão ou acréscimo de funcionário na obra, a CONTRATANTE deverá ser imediatamente comunicada, com
o encaminhamento dos documentos previstos no item 14.4.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - NOVAÇÃO
A não utilização por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importa em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como
renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos a disposição da CONTRATANTE, neste Contrato, serão
considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO SEGURO
A CONTRATADA é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/material/veículo que utilizar na execução dos serviços
previstos neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17 - Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de XANXERÊ - SC, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo em quatro (4) vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.
Faxinal dos Guedes/SC, 13 de abril de 2022.
JOÃO CARLOS ZANETTI
PREFEITO EM EXERCÍCIO
THAYNA MANUELLY CASASOLA LTDA
CNPJ sob n. 43.215.107/0001-60
CONTRATADA
Testemunhas:
Suzete Ramilo 			
CPF/MF sob n. 504.225.100-6

Ledemir Dos Santos
CPF/MF sob n. 085.596.879-63
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ESTADO DE SANTA CATARINA

TOMADA DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES

Nr.: 3/2022

CNPJ:
83.009.910/0001-62
Telefone: (49) 3436-4300
Endereço: Avenida Rio Grande do Sul, 50 - Centro
CEP:
89694-000 - Faxinal dos Guedes

Processo Adm.:

23/2022

Data do Processo:

04/03/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Código registro TCE: 9AA7F9C1A04C574D093EF6C2D43C6B9E55B2C366

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
e) Objeto da Licitação:

23/2022
3/2022 - TP
Tomada de Preço
14/04/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO
DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE
AGRICULTURA MUNICIPAL.

Participante: THAYNA MANELLY CASASOLA LTDA
Item

Especificação

1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA
ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL
AGRICULTURA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL
AGRICULTURA

Qtd.
DE
DE
EM
DE

1,000

Valor Unitário

Valor Total

260.175,28

260.175,28

Total do Participante:

260.175,28

UND

Total Geral:

260.175,28

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa

Dotação

Valor Estimado

OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

05.001.15.451.1501.1012.4.4.90.00.00

R$ 200.000,00

OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

05.001.15.451.1501.1012.4.4.90.00.00

R$ 60.721,71

Faxinal dos Guedes, 14/04/2022

Assinatura do Responsável

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 818

HOMOLOGAÇÃO PROC 44 TP 008

Publicação Nº 3840647
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4DDA86BECE2F6BC98699D707247F3FAD6B12BA41

Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

TOMADA DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES

Nr.:

CNPJ:
83.009.910/0001-62
Telefone: (49) 3436-4300
Endereço: Avenida Rio Grande do Sul, 50 - Centro
CEP:
89694-000 - Faxinal dos Guedes

8/2022

Processo Adm.:

44/2022

Data do Processo:

23/03/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Código registro TCE: 4DDA86BECE2F6BC98699D707247F3FAD6B12BA41

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
e) Objeto da Licitação:

44/2022
8/2022 - TP
Tomada de Preço
19/04/2022
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO DISTRITO DA BARRA GARNDE
SENDO R. CLAUDINO IOP(TRECHO A) E ARMINDO TORRI.

Participante: TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA
Item Especificação

Qtd.

1

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

R. CLAUDINO IOP - TRECHO A

2

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA R. ARMINDO TORRI

Valor Unitário

Valor Total

1,000

UND

183.607,01

183.607,01

1,000

UND

135.143,16

135.143,16

Total do Participante:

318.750,17

Total Geral:

318.750,17

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa

Dotação

Valor Estimado

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS

05.001.15.451.1501.1011.4.4.90.00.00

R$ 300.000,00

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS

05.001.15.451.1501.1011.4.4.90.00.00

R$ 20.297,18

Faxinal dos Guedes, 19 de Abril de 2022

PREFEITO MUNICIPAL EM
EXERCÍCIO
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Formosa do Sul
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO Nº28/2022

Publicação Nº 3840032
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4B94C4335D397ECACA1D153CDE93B0F6031D4D60

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADM. Nº: 28/2022
PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2022
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO (POR ITEM)
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MEIO FIO
Entrega dos Envelopes: 09:00 do dia 04/05/2022
Abertura dos Envelopes: 09:00 do dia 04/05/2022
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao site www.formosa.sc.gov.br e no seguinte endereço e horários: Av. Getúlio Vargas, Nº 580, nos
dias úteis, de Segunda à Sexta, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, pelo telefone (49) 3343 0043 ou pelo e-mail: licitacao@formosa.sc.gov.br
FORMOSA DO SUL, 19 de abril de 2022
JORGE ANTÔNIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL
Código TCE: 4B94C4335D397ECACA1D153CDE93B0F6031D4D60

DECRETO MUNICIPAL N.º 5642, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839849

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
DECRETO MUNICIPAL N.º 5642, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
JORGE ANTONIO COMUNELLO, Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere o Artigo 71, Inciso XXV da Lei Orgânica Municipal e face ao disposto no artigo 33, da Lei Complementar N.º 017, de 22 de dezembro
de 2006,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado, a pedido, do Cargo de ENGENHEIRO CIVIL, o servidor público municipal ISMAEL BRUSTOLIN, lotado na Secretaria
Municipal de Administração Finanças e Planejamento, nomeado através do Decreto Municipal n.º 4905, de 12 de março de 2020.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta do orçamento vigente.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 29 de abril de 2022.
Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, em 19 de abril de 2022.
JORGE ANTONIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA.

TERMO ADITIVO N.º 01/2022 AO CONTRATO SUPERIOR N.º 101/2021, FIRMADO EM 14/12/2021

Publicação Nº 3839081

TERMO ADITIVO N.º 01/2022 AO CONTRATO SUPERIOR
N.º 101/2021, FIRMADO EM 14/12/2021
O MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL pessoa jurídica de direito público, Estado de Santa Catarina, com endereço na Avenida Getúlio Vargas nº580, inscrita no CNPJ sob o nº 80.637.424/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor JORGE ANTÔNIO
COMUNELLO, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado à empresa WINCK ENGENHARIA E CONSTRUCOES
EIRELI, com sede na rua Conde D'EU nº27, inscrita no CNPJ sob o nº 09.544.243/0001-65, neste ato representada por seu representante
legal, Senhor FABIANO WINCK, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, sob as normas constantes da Lei N.º 8.666/1993,
celebram o presente instrumento em conformidade com as cláusulas contratuais seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
0.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a adição de parte do valor contratado originariamente.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR ACRESCIDO
2.1 Fica acrescido ao valor originalmente contratado pelo Contrato Administrativo n.º 101/2021, o valor de R$ 42.382,92 (quarenta e dois
mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), conforme Planilha anexa.
CLÁUSULA TERCEIRA– DA RATIFICAÇÃO
3.1 As demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 101/2021, que não se contrapõem, permanecem inalteradas e válidas.
E, assim, por estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.
Formosa do Sul, SC, 19 de abril de 2022.
JORGE ANTONIO COMUNELLO 		
PREFEITO MUNICIPAL 			

FABIANO WINCK
REPRESENTANTE LEGAL

TERMO ADITIVO N.º 02/2022 AO CONTRATO SUPERIOR N.º 101/2021, FIRMADO EM 14/12/2021

Publicação Nº 3839817

TERMO ADITIVO N.º 02/2022 AO CONTRATO SUPERIOR
N.º 101/2021, FIRMADO EM 14/12/2021
O MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL pessoa jurídica de direito público, Estado de Santa Catarina, com endereço na Avenida Getúlio Vargas nº580, inscrita no CNPJ sob o nº 80.637.424/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor JORGE ANTÔNIO
COMUNELLO, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado à empresa WINCK ENGENHARIA E CONSTRUCOES
EIRELI, com sede na rua Conde D'EU nº27, inscrita no CNPJ sob o nº 09.544.243/0001-65, neste ato representada por seu representante
legal, Senhor FABIANO WINCK, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, sob as normas constantes da Lei N.º 8.666/1993,
celebram o presente instrumento em conformidade com as cláusulas contratuais seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
0.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão de parte do valor contratado originariamente.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR ACRESCIDO
2.1 Com amparo art. 65, § 1º, e 2.º da Lei nº 8.666/1993, fica suprimido o valor de R$ 21.561,05 (vinte e um mil quinhentos e sessenta e
um reais e cinco centavos), conforme planilha anexa.
CLÁUSULA TERCEIRA– DA RATIFICAÇÃO
3.1 As demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 101/2021, que não se contrapõem, permanecem inalteradas e válidas.
E, assim, por estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.
Formosa do Sul, SC, 19 de abril de 2022.
JORGE ANTONIO COMUNELLO 		
PREFEITO MUNICIPAL 			

FABIANO WINCK
REPRESENTANTE LEGAL
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Forquilhinha
Prefeitura
RELATÓRIO 01/2022 DE ANALISE DE AMOSTRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 58/FMS/2022

Publicação Nº 3839423

RELATÓRIO DE ITENS QUE NECESSITAM DE APROVAÇÃO DE AMOSTRAS
PREGÃO ELETRÔNICO 58/PMF/2022
ITEM

15

34

35

DESCRIÇÃO

DESCRITIVO
Aveia (Avena Sativa, L) em flocos finos sem glúten com composição nutricional
mínima em 100 g: 15g de proteínas, 7,5 g de lipídeos, e 55 g de carboidratos. Deve
ser de primeira qualidade e não apresentar sujidades, umidade, bolor,coloração, peso
AVEIA EM FLOCOS
e mistura insatisfatórios. Embalagem deve apresentar-se intacta, em pacotes com
FINOS SEM GLÚdupla proteção de polietileno transparente com 200g a 1Kg, sendo a embalagem
TEN
externa lacrada e resistente para o transporte. Registrado no Órgão Competente,
com datas de fabricação e validade, valor nutricional, SAC (Serviço de Atendimento
ao Consumidor), peso líquido e orientações de armazenagem.
Carne obtida do corte especificado com teor máximo de 3% de água e 10% de gordura. Deve ser isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial,
aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos,etc. Deve apresentar textura, cor,
sabor e odor característicos. As iscas devem ter tamanho aproximado de 6 cm de
comprimento por 2 cm de largura, 1,5 cm de altura e peso aproximado de 15g. Apresentação das embalagens: 1. Em bloco: embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, com etiqueta interna de identificação, vedação termossoldada e à
vácuo, sem perfurações. Temperatura de -18ºC a -12 ºC. Peso líquido de 1Kg ou 2kg
CARNE EM ISCAS
e espessura igual ou inferior a 15cm. 2. IQF (Individually Quick Frozen): embalagem
CONGELADA BOde polietileno atóxica, transparente e resistente, com etiqueta interna de identificaVINA - ACÉM
ção, com vedação termossoldada, sem perfurações. Temperatura de -18ºC a - 12
ºC. A rotulagem deve seguir o preconizado pelo Ministério da Agricultura, devendo o
rótulo estar aprovado no serviço de inspeção (SIF ou SIE). Deve conter identificação,
nome do corte, peso líquido, peso da embalagem, data de processamento, carimbo
de inspeção e procedência da carne, conforme portarias do Ministério da Agricultura. Os manipuladores devem apresentar-se uniformizados e providos de carteira de
saúde em dia. O rótulo deve conter a informação "PROIBIDO O FRACIONAMENTO E
PROIBIDA A VENDA NO VAREJO".
Carne obtida de massas musculares esqueléticas de bovinos com teor máximo de
3% de água e 15% de gordura. Deve ser isenta de tecidos inferiores como ossos,
cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos,etc.
Deve apresentar textura, cor, sabor e odor característicos. Apresentação das embalagens: 1. Em bloco: embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente,
com etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada e à vácuo, sem
perfurações. Temperatura de -18ºC a - 12 ºC. Peso líquido de 1Kg ou 2kg e espesCARNE MOÍDA
sura igual ou inferior a 15 cm. 2. IQF (Individually Quick Frozen): embalagem de
CONGELADA BO- polietileno atóxica, transparente e resistente, com etiqueta interna de identificação,
VINA -MÚSCULO
com vedação termossoldada, sem perfurações. Temperatura de -18ºC a - 12 ºC. A
rotulagem deve seguir o preconizado pelo Ministério da Agricultura, devendo o rótulo
estar aprovado no serviço de inspeção (SIF ou SIE). Deve conter identificação, nome
do corte, peso líquido, peso da embalagem, data de processamento, carimbo de
inspeção e procedência da carne, conforme portarias do Ministério da Agricultura. Os
manipuladores devem apresentar-se uniformizados e providos de carteira de saúde
em dia. O rótulo deve conter a informação "PROIBIDO O FRACIONAMENTO E PROIBIDA A VENDA NO VAREJO".

VENCEDORA

PARECER

COMÉRCIO DE FRUTAS
E VERDURAS OURO
NEGRO LTDA

AUSÊNCIA
DE AMOSTRA

COMÉRCIO DE FRUTAS
E VERDURAS OURO
NEGRO LTDA

APROVADO

COMÉRCIO DE FRUTAS
E VERDURAS OURO
NEGRO LTDA

APROVADO

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 822

Carne obtida de massas musculares esqueléticas de bovinos com teor máximo de
3% de água e 15% de gordura. Deve ser isenta de tecidos inferiores como ossos,
cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos,etc.
Deve apresentar textura, cor, sabor e odor característicos. Apresentação das embalagens: 1. Em bloco: embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente,
com etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada e à vácuo, sem
perfurações. Temperatura de -18ºC a - 12 ºC. Peso líquido de 1Kg ou 2kg e espessura igual ou inferior a 15 cm. 2. IQF (Individually Quick Frozen): embalagem de
COMÉRCIO DE FRUTAS
polietileno atóxica, transparente e resistente, com etiqueta interna de identificação,
E VERDURAS OURO
com vedação termossoldada, sem perfurações. Temperatura de -18ºC a - 12 ºC. A
NEGRO LTDA
rotulagem deve seguir o preconizado pelo Ministério da Agricultura, devendo o rótulo
estar aprovado no serviço de inspeção (SIF ou SIE). Deve conter identificação, nome
do corte, peso líquido, peso da embalagem, data de processamento, carimbo de
inspeção e procedência da carne, conforme portarias do Ministério da Agricultura. Os
manipuladores devem apresentar-se uniformizados e providos de carteira de saúde
em dia. O rótulo deve conter a informação "PROIBIDO O FRACIONAMENTO E PROIBIDA A VENDA NO VAREJO".

36

CARNE MOÍDA
CONGELADA BOVINA -MÚSCULO

37

Pernil suíno sem osso. Carne de 1ª qualidade, picada, sem gordura aparente, de cor
vermelho claro, elástica, firme e com odor agradável. Os cubos devem ter tamanho
aproximado de 2 cm de comprimento por 2 cm de largura, 2 cm de altura e peso
aproximado de 15g. Deve estar lacrada, embalada à vácuo, com temperatura máxima no interior do alimento de -18ºC. Embalagem plástica, flexivel, atóxica, resistente
e transparente, com peso líquido máximo de 2 Kg e espessura igual ou inferior
CARNE SUÍNA EM
COMÉRCIO DE FRUTAS
a 15 cm. O produto deve ter registro e rótulo aprovados no Serviço de Inspeção
CUBOS CONGELAE VERDURAS OURO
responsável por seu estabelecimento. A rotulagem deve seguir o preconizado pelo
DA - PERNIL
NEGRO LTDA
Ministério da Agricultura, devendo o rótulo estar aprovado no serviço de inspeção
(SIF, SIE ou SIM). Deve conter identificação, nome do corte, peso líquido, peso da
embalagem, data de processamento, carimbo de inspeção e procedência da carne,
conforme portarias do Ministério da Agricultura. Os manipuladores devem apresentar-se uniformizados e providos de carteira de saúde em dia. O rótulo deve conter a
informação "PROIBIDO O FRACIONAMENTO E PROIBIDA A VENDA NO VAREJO".

47

Os cortes da ave devem apresentar contornos definidos, firme e sem manchas. As
peças devem ser lisas, de coloração clara, aderentes e sem odores. O produto deve
estar acondicionado em bandejas ou sacos de polietileno transparente, pesando
1Kg, protegido por cartela de papelão. Sua temperatura interna deve ser de –18ºC
COXA E SOBRE(congelado). A rotulagem deve seguir o preconizado pelo Ministério da Agricultura,
COXA DE FRANGO devendo o rótulo estar aprovado no serviço de inspeção (SIF ou SIE). Deve conter
identificação, nome do corte, peso líquido, peso da embalagem, data de processamento, carimbo de inspeção e procedência da carne, conforme portarias do
Ministério da Agricultura. Transportado conforme as normas da Vigilância Sanitária.
O manipulador deve estar provido de uniforme e carteira de saúde em dia.

52

58

76

EXTRATO DE
TOMATE

Extrato espesso de tomate simples, sendo este seu único ingrediente. Embalagens
devem apresentar-se livres de amassados, ferrugem ou perfurações, vazamentos e
abaulamento. Peso líquido aproximado de 340 gramas.
Registrado no Órgão Competente, com datas de fabricação e validade, valor nutricional, SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), peso líquido e orientações de
armazenagem.

Fermento biológico (Saccharomyces Cerevisiae). O produto deverá estar acondicionado em sachês de 11g, embalado em polietileno aluminizado. Registrado no Órgão
FERMENTO BIOCompetente, com nome e/ou marca, identificação do fabricante, datas de fabricação
LÓGICO
e validade, valor nutricional, SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), peso
líquido, lote e orientações de armazenagem.
Massa seca a base de: farinha de trigo integral, ovos, betacaroteno, vitamina A e
MASSA ALIMENglúten. Macarrão tipo parafuso. Não deve apresentar sujidades, bolor, manchas ou
TÍCIA INTEGRAL
fragilidade à pressão dos dedos. Deverá estar intacto em pacotes de polietileno
DE SÊMOLA COM transparente, com peso líquido de 500g ou 1Kg. Registrado no Órgão Competente,
OVOS TIPO PARA- com nome e/ou marca, identificação do fabricante, datas de fabricação e validade,
FUSO
valor nutricional, SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), peso líquido, lote e
orientações de armazenagem.

COMÉRCIO DE FRUTAS
E VERDURAS OURO
NEGRO LTDA

COMÉRCIO DE FRUTAS
E VERDURAS OURO
NEGRO LTDA

APROVADO

REPROVADA
– PRODUTO
EM DESACORDO COM
A ESPECIFICAÇÃO:
PRODUTO COM
GORDURA
APARENTE
E TAMANHO
SUPERIOR
AO SOLICITADO.

APROVADO

REPROVADA
– PRODUTO
EM DESACORDO COM
A ESPECIFICAÇÃO:
PRESENÇA
DE OUTROS
INGREDIENTES ALÉM DO
TOMATE.

COMÉRCIO DE FRUTAS
E VERDURAS OURO
NEGRO LTDA

APROVADO

COMÉRCIO DE FRUTAS
E VERDURAS OURO
NEGRO LTDA

APROVADO
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PEITO DE FRANGO COM OSSO

90

PEITO DE FRANGO COM OSSO

ITEM

14

25

97

98

104

DESCRIÇÃO

DOM/SC - Edição N° 3832
Filé de peito de frango com osso congelado. Os cortes da ave devem apresentar
contornos definidos, firmes e sem manchas, com peças lisas de coloração clara,
aderente e sem odores. O produto deve estar acondicionado em sacos de polietileno
transparente ou em bandejas bem vedadas, com peso de 1Kg, protegido por cartela
de papelão. Sua temperatura interna deve ser de –18ºC (congelado). A rotulagem
deve seguir o preconizado pelo Ministério da Agricultura, devendo o rótulo estar
aprovado no serviço de inspeção (SIF ou SIE). Deve conter identificação, nome
do corte, peso líquido, peso da embalagem, data de processamento, carimbo de
inspeção e procedência da carne, conforme portarias do Ministério da Agricultura.
Transportado conforme as normas da Vigilância Sanitária. O manipulador deve estar
provido de uniforme e carteira de saúde em dia.
Filé de peito de frango com osso congelado. Os cortes da ave devem apresentar
contornos definidos, firmes e sem manchas, com peças lisas de coloração clara,
aderente e sem odores. O produto deve estar acondicionado em sacos de polietileno
transparente ou em bandejas bem vedadas, com peso de 1Kg, protegido por cartela
de papelão. Sua temperatura interna deve ser de –18ºC (congelado). A rotulagem
deve seguir o preconizado pelo Ministério da Agricultura, devendo o rótulo estar
aprovado no serviço de inspeção (SIF ou SIE). Deve conter identificação, nome
do corte, peso líquido, peso da embalagem, data de processamento, carimbo de
inspeção e procedência da carne, conforme portarias do Ministério da Agricultura.
Transportado conforme as normas da Vigilância Sanitária. O manipulador deve estar
provido de uniforme e carteira de saúde em dia.
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COMÉRCIO DE FRUTAS
E VERDURAS OURO
NEGRO LTDA

APROVADO

COMÉRCIO DE FRUTAS
E VERDURAS OURO
NEGRO LTDA

APROVADO

DESCRITIVO
Aveia (Avena Sativa, L) em flocos finos com composição nutricional mínima em 100 g:
15g de proteínas, 7,5 g de lipídeos, e 55 g de carboidratos. Deve ser de primeira qualidade e não apresentar sujidades, umidade, bolor,coloração, peso e mistura insatisfatórios.
AVEIA EM
Embalagem deve apresentar-se intacta, em pacotes com dupla proteção de polietileno
FLOCOS
transparente com 200g a 1Kg, sendo a embalagem externa lacrada e resistente para o
FINOS
transporte. Registrado no Órgão Competente, com datas de fabricação e validade, valor
nutricional, SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), peso líquido e orientações de
armazenagem.
Biscoito à base de polvilho, farinha sem glúten, ovos, açúcar, margarina sem leite e
fermento. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Deve estar
BISCOITO DE intacta, bem vedada, em sacos de polietileno transparente com peso de 200g. O fabricante
MILHO SEM
deverá assegurar medidas que evitem a contaminação cruzada na indústria, como não
GLÚTEN E
compartilhar de espaço físico tampouco equipamentos de produção de outros alimentos
SEM LACTOSE com glúten. Registrado no Órgão Competente, com nome e/ou marca, identificação do fabricante, datas de fabricação e validade, valor nutricional, peso líquido, lote e orientações
de armazenagem.
Sal refinado iodado. Embalagem deve estar intacta, de polietileno leitoso ou transparente
de 1kg. Não deve apresentar sujidades, bolores ou substâncias estranhas. Registrado no
SAL REFINAÓrgão Competente, com nome e/ou marca, identificação do fabricante, datas de fabriDO
cação e validade, valor nutricional, SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), peso
líquido, lote e orientações de armazenagem.
Semente de linhaça marrom, de primeira qualidade. Não deve apresentar sujidades,
umidade, bolor,coloração, peso e mistura insatisfatórios. Embalagem deve apresentar-se
SEMENTE
intacta, em pacotes com dupla proteção de polietileno transparente com 200g a 500g,
DE LINHAÇA sendo a embalagem externa lacrada e resistente para o transporte. Registrado no Órgão
MARROM
Competente, com nome e/ou marca, identificação do fabricante, datas de fabricação e
validade, valor nutricional, SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), peso líquido, lote
e orientações de armazenagem.
Composto por vinagre simples com fermentação acética natural de álcool hidratado. Acondicionado em garrafas de polietileno resistente, transparente ou leitoso, hermeticamente
fechado, sem vazamento, com peso líquido de 900ml. Registrado no Órgão Competente,
VINAGRE
com nome e/ou marca, identificação do fabricante, datas de fabricação e validade, valor
nutricional, SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), peso líquido, lote e orientações
de armazenagem.

VENCEDORA

PARECER

RIF COMERCIAL
ATACADISTA
LTDA ME

APROVADO

RIF COMERCIAL
ATACADISTA
LTDA ME

APROVADO

RIF COMERCIAL
ATACADISTA
LTDA ME

APROVADO

RIF COMERCIAL
ATACADISTA
LTDA ME

APROVADO

RIF COMERCIAL
ATACADISTA
LTDA ME

APROVADO
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DESCRITIVO
Biscoito à base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal, malte, fermento químico, bicarbonato de sódio,
e estabilizante lecitina de soja. Não deve apresentar em sua
composição gorduras trans. Embalagem deve apresentar-se
intacta, em pacotes com dupla proteção de polietileno transpaBISCOITO SALGADO
rente com 300 a 500g, sendo a embalagem externa lacrada e
TIPO CREAM CRAKER
resistente para o transporte. Registrado no Órgão Competente,
com nome e/ou marca, identificação do fabricante, ingredientes, datas de fabricação e validade, valor nutricional, SAC
(Serviço de Atendimento ao Consumidor), peso líquido, lote e
orientações de armazenagem.
Biscoito doce à base de farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, produzido sem adição de aromatizantes,
conservantes ou outros aditivos sintéticos. Não deve apresentar em sua composição gorduras trans. Embalagem deve
apresentar-se intacta, em pacotes com dupla proteção de
BISCOITO TIPO
polietileno transparente com 300 a 500g, sendo a embalagem
MARIA
externa lacrada e resistente para o transporte. Registrado no
Órgão Competente, com nome e/ou marca, identificação do
fabricante, ingredientes, datas de fabricação e validade, valor
nutricional, SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor),
peso líquido, lote e orientações de armazenagem.
DESCRIÇÃO

VENCEDORA

ROSILEIA RAUPP DE
APROVADO
BEM MACHADO

ROSILEIA RAUPP DE
BEM MACHADO

DESCRITIVO
Produto elaborado com grãos de trigo (Triticum aestivum L.) ou outras
espécies de trigo do gênero Triticum , ou combinações por meio de trituração
ou moagem e outras tecnologias ou processos a partir do processamento
completo do grão limpo, contendo ou não o gérmen. Deve ser livre de mistura
com outros farináceos, sujidades como pedras, cascas, carunchos, bolores,
FARINHA DE TRI- odor forte, intenso e não característico. Embalado em pacote intacto com
GO INTEGRAL
peso líquido de 1kg. Registrado no Órgão Competente, devendo apresentar
Certificados de Classificação,
conforme Lei 8918/199/ e Decreto 6871/2009. Rótulo deve conter nome /
ou marca, identificação do fabricante, datas de fabricação e validade, valor
nutricional, SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), peso líquido, lote e
orientações de armazenagem.
DESCRIÇÃO

DESCRITIVO
Polpa de abacaxi, obtida de fruta polposa, por processo tecnológico
adequado. Produto não fermentado, não concentrado, atendido o teor
mínimo de sólidos em suspensão, de primeira qualidade e congelada. Pacotes deve estar acondicionados em embalagens plásticas transparentes
POLPA DE
contendo 100g, e estas em embalagens plásticas transparentes contendo
ABACAXI CONaproximadamente 500g. Registrado no Órgão Competente. Rótulo deve
GELADA
conter nome e/ou marca, identificação do fabricante, datas de fabricação
e validade, valor nutricional, critérios para armazenagem, SAC (Serviço
de Atendimento ao Consumidor), peso líquido, lote e orientações de
armazenagem.
Polpa de laranja, obtida de fruta polposa, por processo tecnológico
adequado. Produto não fermentado, não concentrado, atendido o teor
mínimo de sólidos em suspensão, de primeira qualidade e congelada. Pacotes deve estar acondicionados em embalagens plásticas transparentes
POLPA DE
contendo 100g, e estas em embalagens plásticas transparentes contendo
LARANJA CONaproximadamente 500g. Registrado no Órgão Competente. Rótulo deve
GELADA
conter nome e/ou marca, identificação do fabricante, datas de fabricação
e validade, valor nutricional, critérios para armazenagem, SAC (Serviço
de Atendimento ao Consumidor), peso líquido, lote e orientações de
armazenagem.
Polpa de morango, obtida de fruta polposa, por processo tecnológico
adequado. Produto não fermentado, não concentrado, atendido o teor
mínimo de sólidos em suspensão, de primeira qualidade e congelada. Pacotes deve estar acondicionados em embalagens plásticas transparentes
POLPA DE
contendo 100g, e estas em embalagens plásticas transparentes contendo
MORANGO
aproximadamente 500g. Registrado no Órgão Competente. Rótulo deve
CONGELADA
conter nome e/ou marca, identificação do fabricante, datas de fabricação
e validade, valor nutricional, critérios para armazenagem, SAC (Serviço
de Atendimento ao Consumidor), peso líquido, lote e orientações de
armazenagem.

PARECER

REPROVADA – PRODUTO EM
DESACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO:
PRESENÇA DE AROMATIZANTES E CONSERVANTES EM
SUA COMPOSIÇÃO.

VENCEDORA

PARECER

BARRA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
EIRELI

APROVADO

VENCEDORA

PARECER

FRANBIFF COMÉRCIO
APROVADO
E TRANSPORTE LTDA

FRANBIFF COMÉRCIO
E TRANSPORTE LTDA

REPROVADA – PRODUTO EM
DESACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO:
PRESENÇA DE OUTROS
INGREDIENTES ALÉM DA
FRUTA.

FRANBIFF COMÉRCIO
APROVADO
E TRANSPORTE LTDA
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DESCRITIVO
Suco de laranja integral pasteurizado sem
adição de água, açúcar, corantes, conservantes, aromatizantes e contaminantes físicos
SUCO DE
ou microbiológicos. Embalagem primária de 01 a 5 litros que conserve o produto em
LARANJA
temperatura ambiente. Registrado em órgão competente.
INTEGRAL
Rótulo deve conter nome e/ou marca, identificação do fabricante, datas de fabricação
e validade, valor nutricional, critérios para armazenagem, SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), peso líquido, lote e orientações de armazenagem.
Suco de uva tinto integral pasteurizado sem
adição de água, açúcar, corantes, conservantes, aromatizantes e contaminantes físicos
ou microbiológicos. Embalagem primária de 01 litro que conserve o produto em temSUCO DE UVA
peratura ambiente. Registrado em órgão competente.
INTEGRAL
Rótulo deve conter nome e/ou marca, identificação do fabricante, datas de fabricação
e validade, valor nutricional, critérios para armazenagem, SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), peso líquido, lote e orientações de armazenagem.
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VENCEDORA

PARECER

TEVIAN COMERCIAL LTDA

AUSÊNCIA DE
AMOSTRA

TEVIAN COMERCIAL LTDA

AUSÊNCIA DE
AMOSTRA
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Fraiburgo
Prefeitura
77ª ATA CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES_DOM

Publicação Nº 3840393

77ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, em sessão on-line por meio da plataforma Teams,
reuniram-se o Presidente Sr. Vladimir Trizotto, a Secretária-Geral Rosilane Aparecida dos Santos, a conselheira Danieli Serafini e os conselheiros Giovani Gregolon, Rafael Augusto Castilhos e Vinícius Rosar Ferronato. O Sr. Vladimir iniciou a sessão e solicitou à Sra. Secretária
que anunciasse a pauta e fizesse a leitura da ata da sessão anterior para aprovação e posterior publicação. Em continuidade, foi distribuído
o Processo nº 2/2022 de Edgar Rodrigues de Moraes, relativo a Impugnação de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 2021, ficando
a cargo do conselheiro Vinícius Rosar Ferronato. A Secretária informou aos presentes que o processo distribuído na sessão está em formato
digital no sistema E-ciga, visto que, algumas partes do processo estão restritas a usuários externos devido a Lei de Proteção de Dados,
providenciou arquivo impresso e enviou por e-mail a íntegra do processo ao conselheiro relator Vinícius. Ainda, comentou sobre a mudança
do Sistema de Gestão do Município, conforme Decreto nº 410/2022, fato que poderá alterar alguns procedimentos em relação aos processos, relatou que posteriormente após treinamento e com o sistema implantado e em funcionamento será possível informá-los sobre como
proceder quanto a juntada de documentos aos processos. Nada mais havendo a tratar, pelo Presidente foi encerrada a sessão. Eu, Rosilane
Aparecida dos Santos, ____ lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, será aprovada e assinada por todos os presentes.
VLADIMIR TRIZOTTO
PRESIDENTE DO CONSELHO
DANIELI SERAFINI
CONSELHEIRA EFETIVA

GIOVANI GREGOLON
CONSELHEIRO EFETIVO

RAFAEL AUGUSTO CASTILHOS
CONSELHEIRO EFETIVO

VINÍCIUS ROSAR FERRONATO
CONSELHEIRO EFETIVO

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA 10192022

Publicação Nº 3841038

PORTARIA Nº 1019, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; em conformidade com o Art. 33, da Lei Complementar nº 109 de 05 de março
de 2010; e em conformidade com a comunicação interna nº 0571/2022, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
Considerando a Lei 2294/2015, em sua Meta 2: “Universalizar o Ensino Fundamental de 09 anos para toda a população de 06 a 14 anos
de idade e garantir que pelo menos 95% dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste
plano”;
Considerando a abertura de uma turma na Escola de Ensino Básico Municipal Santo Antonio;
RESOLVE:
Art. 1º Ampliar a carga horária de 33:45 (trinta e três horas e quarenta e cinco minutos) para 40 (quarenta horas) semanais, da servidora
LÚCIA MAINARD DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 636.334.429-87, na função de PROFESSOR – INTÉRPRETE DE
LIBRAS, no período de 20 de abril de 2022 até 16 de dezembro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 19 de abril de 2022.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração
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CONVOCAÇÃO ALEX BRUNO GASPARELLO RIZZOLI

Publicação Nº 3840654
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DECRETO Nº 436 - 2022
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Publicação Nº 3840369

DECRETO Nº 436, DE 20 DE ABRIL DE 2022.
NOMEIA COMISSÃO ORGANIZADORA DO FESTIVAL
ESTUDANTIL DA CANÇÃO – FEC 2022, APROVA O SEU
REGULAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
legais, especialmente o contido na Lei Municipal nº 2441/2019;
DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada, nos termos do Artigo 4º, da Lei Municipal nº 2441, de 09 de maio de
2019, a Comissão Organizadora do Festival Estudantil da Canção de 2022, composta pelos seguintes
membros:
I - Representante da Secretaria de Educação: Anete Müller Carvalho;
II - Representantes do Departamento de Cultura: Marilene Aparecida Sutil Vier e Elisângela
Maria Barbosa Dalagnol;
III - Representante de Escolas Públicas: Helena Lanzarini Brás De Oliveira;
IV – Representante dos Músicos: João Lenon Rodrigues.

Art. 2º. Fica aprovado o Regulamento do Festival Estudantil da Canção – FEC 2022, nos
termos do Anexo Único deste Decreto.

Art. 3º. O Festival Estudantil da Canção de 2022 acontecerá nas seguintes modalidades:
Fundamental I, Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Superior.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO
FRAIBURGO, SC, 20 DE ABRIL DE 2022.
(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)

WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)

RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração
O presente instrumento foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 3832 de 21/04/2022, disponibilizada no endereço eletrônico
www.diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009. Por ser expressão da
4verdade, firmo a presente.
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Frei Rogério
Prefeitura
DECRETO Nº. 1292/2022 DECRETA PONTO FACULTATIVO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2022 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3839229

DECRETO Nº. 1292/2022 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DECRETA PONTO FACULTATIVO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ANDRÉ DA ROLD, Prefeito em Exercício do Município de Frei Rogério, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o art. 87, inciso IV da Lei Orgânica do município.
DECRETA:
Art. 1º - Em virtude do feriado do dia 21 de abril de 2022 (feriado de tiradentes), fica estabelecido ponto facultativo em todo o município
no dia 22 (sexta-feira) do corrente mês.
Art. 2º - As repartições públicas municipais, cujos serviços são considerados essenciais e não podem por sua natureza serem interrompidos,
como posto de saúde, funcionarão na forma de plantão no telefone (49) 98866-8816.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Frei Rogério, 19 de abril de 2022.
ANDRÉ DA ROLD
Prefeito Municipal em Exercício

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 838

Galvão
Prefeitura
ADJUDICAÇÃO 33/2022

Publicação Nº 3839152

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Galvão
MUNICIPIO DE GALVÃO
Pregão Eletrônico - 008/2022

Resultado da Adjudicação
Item:

0001

Descrição:

CONVÊNIO FEDERAL Nº 892246/2019
CONVÊNIO FEDERAL Nº 886576/2019
Retro Escavadeira Nova, ano no mínimo 2021, zero horas, motor Diesel Turbo, com no mínimo 04 cilindros, potencia mínima de 87HP,
Cabine fechada com ar condicionado, tração 4x4, transmissão de no mínimo 04 marchas a frente e 02 a ré, freios a discos banhado a
óleo, capacidade caçamba dianteira com dente de no mínimo 0,96m3, e caçamba traseira com dente com capacidade mínima 0,23m3,
peso operacional de no mínimo 7.100 kg.
- Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação sem limites de horas, todos os demais itens de fabrica relacionados no
prospecto técnico do equipamento ofertado, itens obrigatórios e exigidos por lei , fixados na legislação brasileira para fins de assistência
e o atendimento de assistência técnica devera ser de no máximo 48 horas da solicitação.

Quantidade:

2

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

463.333,33

Valor Final:

410.000,00

Valor Total:

820.000,00

Adjudicado em:

19/04/2022 - 08:26:27

Adjudicado por:

SANDRA MARIA TURMINA

Nome da Empresa:

Paraná Equipamentos S.A. (76.527.951/0001-85)

Modelo:

416

SANDRA MARIA TURMINA
Pregoeiro

Página 1 de 1
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/04/2022 às 08:30:55.
Código verificador: 255468
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HOMOLOGAÇÃO 033/2022

Publicação Nº 3839156

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Galvão
MUNICIPIO DE GALVÃO
Pregão Eletrônico - 008/2022

Resultado da Homologação
Item:

0001

Descrição:

CONVÊNIO FEDERAL Nº 892246/2019
CONVÊNIO FEDERAL Nº 886576/2019
Retro Escavadeira Nova, ano no mínimo 2021, zero horas, motor Diesel Turbo, com no mínimo 04 cilindros, potencia mínima de 87HP,
Cabine fechada com ar condicionado, tração 4x4, transmissão de no mínimo 04 marchas a frente e 02 a ré, freios a discos banhado a
óleo, capacidade caçamba dianteira com dente de no mínimo 0,96m3, e caçamba traseira com dente com capacidade mínima 0,23m3,
peso operacional de no mínimo 7.100 kg.
- Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação sem limites de horas, todos os demais itens de fabrica relacionados no
prospecto técnico do equipamento ofertado, itens obrigatórios e exigidos por lei , fixados na legislação brasileira para fins de assistência
e o atendimento de assistência técnica devera ser de no máximo 48 horas da solicitação.

Quantidade:

2

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

463.333,33

Valor Final:

410.000,00

Valor Total:

820.000,00

Situação:

Homologado em 19/04/2022 08:30:32 Por: ADMIR EDI DALLA CORT

Nome da Empresa:

Paraná Equipamentos S.A.

Modelo:

416

ADMIR EDI DALLA CORT
Autoridade Competente

Página 1 de 1
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/04/2022 às 08:31:48.
Código verificador: 255473

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 840

Garopaba
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO TP025/2022

Publicação Nº 3839690
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 102BDAD27A52903DFE14349658DC5BEBB6F412B3

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022
PROCESSO Nº 101/2022

O Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO, por execução indireta sob regime de
empreitada por preço global, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, consoante as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações
posteriores, Lei Complementar nº 123/2006, bem como demais legislações pertinentes, objetivando a Contratação de empresa para execução de obra de reforma da garagem dos maquinários da secretaria de Agricultura e Pesca, com fornecimento de material e mão de obra
conforme Projeto Básico. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO e os envelopes nº 01 DOCUMENTAÇÃO e nº 02 PROPOSTA serão
recebidos no Protocolo no Setor de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº 296,
Centro, Garopaba/SC, até as 14h00min do dia 06/05/2022. A sessão se dará a partir das 14h10min do dia 06/05/2022 no endereço acima
especificado. O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Garopaba, no
horário das 09h00min às 18h00min, ou no endereço eletrônico https://garopaba.atende.net.
Garopaba - SC, 19 de abril de 2022.
Júnior de Abreu Bento
Prefeito Municipal de Garopaba

DECRETO Nº 138/2022

Publicação Nº 3841687

DECRETO N.º 138, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS REGIDO PELO EDITAL Nº
002/2022.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e demais legislações vigentes, TORNA PÚBLICO o que segue,
Art. 1º. Fica HOMOLOGADO a CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR para o Resultado do PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS, regido pelo Edital
nº 002/2022, conforme relação de candidatos classificados e desclassificados constantes no anexo único deste instrumento, o qual serviu
para selecionar estudantes para ocuparem as vagas de estágio para o ano de 2022 na Prefeitura Municipal de Garopaba.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Garopaba, 19 de abril de 2022.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 20/04/2022, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
LUIZ HENRIQUE CASTRO DE SOUZA
Secretário de Administração
ANEXO ÚNICO
CLASSIFICADOS:
CURSO: ENSINO MÉDIO
Candidatos
ARTHUR ANTONIO SENHA
BIANCA ENDRES REINOSO
LIVIA NASCIMENTO BERNEIRA

Classificação
1º
2º
3º

Fase
3º
2º
2º

CURSO: ENSINO MÉDIO INTEGRADO ADMINISTRAÇÃO
Candidato

Classificação

Fase

FABIO PEREIRA FERRAZ

1º

3º
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CURSO: PEDAGOGIA
Candidato
JOSIMARA TANIA DE JESUS

Classificação
1º

%
90,29%

Classificação
1º

%
18,37%

Classificação
1º

%
22,75%

Classificação
1º
2º

%
0%
0%

Classificação
1º

%
2,50%

Candidato
DANIELLY CARDOSO PACHECO
THAYNA FERNANDES MAUTONE DA MATTA
RAQUEL BARCELLOS
RANIA LUZ DE OLIVEIRA
JULIANO PEREIRA ROSA
YASMIN BERNARDES WERENICZ
MARIA FERNANDA ROXO
MARIA VITORIA DA CUNHA
JOÃO MIGUEL DE CAMPOS SOARES
LAURA THEOBALD DE LEMOS
NYASHA SARA JOHANSSON
RICARDO DOS SANTOS FILHO
LUIZA DE ABREU PEREIRA
NATAN JOVINO DE SOUZA
GABRIELLI FERNANDES TOMAZ
RENAN MACHADO
FRANCIELE BARTH MORALLES
GRAZIELLE PATRICIO MORALLES

Motivo
ITEM 3.1, C
ITEM 3.1, E
ITEM 3.2
ITEM 3.2
ITEM 3.1, I
ITEM 3.1, C.
ITEM, 3.1, C
ITEM 3.1, H, ITEM 3.2
ITEM 3.1, C
ITEM 3.1,B, E, J
ITEM 3.1,E, ITEM 3.2
ITEM 3.1, E, J
ITEM 3.1, E
ITEM 3.2
ITEM 3.2
ITEM 3.1, G
ITEM 3.1, B,C,E,H
INSCRIÇÃO FORA DO PRAZO

CURSO: ENFERMAGEM
Candidato
MARIA EDUARDA DE SOUZA

CURSO: DESIGN GRAFICO
Candidato
FELIPE HALMEL WAGNER

CURSO: EDUCAÇÃO FISICA – LICENCIATURA
Candidatos
HUGO VINICIUS GUIMARÃES NASCIMENTO
PAMELA DA SILVA LUIZ

CURSO: BIOMEDICINA
Candidatos
KELY BENTO

DESCLASSIFICADOS:
Curso
LETRAS-ESPANHOL
ENSINO MÉDIO
TECNOLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL
ENSINO MÉDIO
EDUCAÇÃO FISICA – LICENCIATURA
ENSINO MÉDIO
BIOMEDICINA
ADMINISTRAÇÃO
ENSINO MÉDIO
ENSINO MÉDIO
BIOMEDICINA
ENSINO MÉDIO
ENSINO MÉDIO
ENSINO MÉDIO
PEDAGOGIA
ENSINO MÉDIO
TECNICO EM NADMINISTRAÇÃO
ENSINO MÉDIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO 011/2022 DA DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6869/2016

Publicação Nº 3840564

EDITAL Nº 011/2022
PROCESSO : 0006869/2016
INTERESSADO : RENATO GASPARINO DA SILVA
CPF/CNPJ : 305.675.569-72
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 24, §1º, da Lei Complementar nº 1.688, de 28 de dezembro de 2012, por terem resultado improfícuas todas as tentativas de intimação por via postal e pessoal, fica o contribuinte supracitado INTIMADO a comparecer na Secretaria
Municipal de Fazenda de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, 296, Centro, telefone (48) 3254-8171, para tomar ciência do teor
do seguinte despacho:
Decisão: [...] Portanto, tendo em vista que não houve manifestação por parte do autor, nada mais se tem para discutir nos autos do processo
6869/2016, razão esta pela qual determino o arquivamento do feito sem resolução de mérito pela perda de objeto.
Á Procuradoria Geral do Municipio de Garopaba, para visto do presente despacho.
Intime-se.
Cumpra-se.
Garopaba, 11 de Abril de 2022. [...]
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Desta forma, fica o contribuinte intimado da referida decisão para, querendo, interpor recurso ordinário voluntário à Junta Administrativa de
Recursos Fiscais, no prazo de até 20 (vinde) dias, observado o disposto no artigo 24, §2, IV, da Lei Complementar nº 1.688/2012.
Garopaba, 19 de Abril de 2022.
MARCELO CARDOSO SEVERINO
Julgador Interino de Processos Fiscais
AFIXADO EM: ____/____/_______
DESAFIXADO EM: ____/____/_______

EXTRATO DE CONTRATO N 356.2022 - GRASIELA DE AMORIM CRISPIM

Publicação Nº 3840134

O Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº. 356/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
Contratado: GRASIELA DE AMORIM CRISPIM
Objetivo: AUXILIAR EDUCACIONAL
Valor: R$ 1.748,96 (um mil e setecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) mensais
Vigência: De 05/04/2022 até 05/07/2022, prorrogável conforme legislação vigente

EXTRATO DE CONTRATO N 358.2022 - LEANDRA DOS SANTOS SOUZA

Publicação Nº 3840137

O Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº. 358/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
Contratado: LEANDRA DOS SANTOS SOUZA
Objetivo: AUXILIAR EDUCACIONAL
Valor: R$ 1.748,96 (um mil e setecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) mensais
Vigência: De 05/04/2022 até 05/07/2022, prorrogável conforme legislação vigente

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 33-2022

Publicação Nº 3840651

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISCAIS
PAUTA DE JULGAMENTO Nº 33/2022
Na condição de Secretário da JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISCAIS, sito à Rua Lauro Severiano Muller, 330, bairro Centro, Garopaba/SC, faço saber a quem possa interessar que, no dia 25 de Abril de 2022 (25/04/2022), segunda-feira às 19 horas e 15 minutos, em
sessão ordinária, serão julgados na sala de sessões os recursos referentes aos seguintes processos:
10270087512022 (8299/2021) – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância; Participantes: VALMOR DA
SILVA (Requerente/ Interessado); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida).
Relator: CARLOS RAFAEL MACANHO DUTRA.
10270075332022 (5081/2020) – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância; Participantes: TATIANI
SILVA DE FRAGA - ME (Requerente/ Interessado); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida).
Relator: LUIZ PAULO KNISS JUNIOR.
10270087462022 (3676/2018) – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância; Participantes: MANOEL DE
JESUS CRISTINA (Requerente/ Interessado); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida).
Relator: SUELEN BARICALLA DE CARVALHO.
Garopaba, 19 de Abril de 2022.
Marcelo da Fonte Albuquerque
Secretário da JARF

PORTARIA Nº 966/2022

Publicação Nº 3841203

PORTARIA N.º 967, 19 DE ABRIL DE 2022.
DESIGNA SERVIDOR PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA (FG-3) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e Lei Complementar nº 2.383/2021
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, nos termos do artigo 63, § 4º da Lei Complementar nº 2.383/2021, o (a) servidor (a) MANOEL NETO ALEXANDRINO,
ocupante do cargo em provimento efetivo de Agente Administrativo, matrícula nº 0006-1, para a Função Gratificada padrão 3 (FG-3), do
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Secretária de Educação e Cultura, a partir de 13/04/2022.
Art. 2º. São Funções Gratificadas de padrão 3 (FG-3) as desempenhadas em razão da designação para o desempenho de atribuição de
maiores responsabilidades ou distintas daquelas inerentes ao cargo efetivo.
Parágrafo único: As atribuições referidas no caput serão desempenhadas na recepção e movimentação do almoxarifado, deposito organização, pedidos e conferência da Secretaria de Educação e Cultura.
Art. 3º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 13/04/2022.
Garopaba, 19 de abril de 2022.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 20/04/2022, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA Nº 967/2022

Publicação Nº 3841211

PORTARIA N.º 967, 19 DE ABRIL DE 2022.
DESIGNA SERVIDOR PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA (FG-3) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e Lei Complementar nº 2.383/2021
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, nos termos do artigo 63, § 4º da Lei Complementar nº 2.383/2021, o (a) servidor (a) CLAUDIO PEREIRA, ocupante do
cargo em provimento efetivo de Agente Administrativo, matrícula nº 0005-1, para a Função Gratificada padrão 3 (FG-3), do Secretária de
Educação e Cultura, a partir de 13/04/2022.
Art. 2º. São Funções Gratificadas de padrão 3 (FG-3) as desempenhadas em razão da designação para o desempenho de atribuição de
maiores responsabilidades ou distintas daquelas inerentes ao cargo efetivo.
Parágrafo único: As atribuições referidas no caput serão de desempenhar funções de responsabilidade por toda a parte do convênio do
PDDE, lançamento da prestação de contas das APP’s, participa do sistema IEducar, alem de ser coordenador dos programas Educacenso e
Auxilio Brasil da Secretaria de Educação e Cultura.
Art. 3º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 13/04/2022.
Garopaba, 19 de abril de 2022.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 20/04/2022, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA Nº 968/2022

Publicação Nº 3841213

PORTARIA N.º 968, 19 DE ABRIL DE 2022.
DESIGNA SERVIDOR PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA (FG-3) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e Lei Complementar nº 2.383/2021
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, nos termos do artigo 63, § 4º da Lei Complementar nº 2.383/2021, o (a) servidor (a) CLAUDIA PIRES BENTO LOBO,
ocupante do cargo em provimento efetivo de Agente Administrativo, matrícula nº 8904-7, para a Função Gratificada padrão 3 (FG-3), do
Secretária de Educação e Cultura, a partir de 13/04/2022.
Art. 2º. São Funções Gratificadas de padrão 3 (FG-3) as desempenhadas em razão da designação para o desempenho de atribuição de
maiores responsabilidades ou distintas daquelas inerentes ao cargo efetivo.
Parágrafo único: As atribuições referidas no caput serão de desempenhar a função de coordenador os professores de Artes, Contação de
História e Musicalização, planejamento as estratégias de trabalho, metodologia de aprendizagem, atendimento aos professores e projetos
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Art. 3º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 13/04/2022.
Garopaba, 19 de abril de 2022.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 20/04/2022, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 844

PORTARIA Nº 969/2022

Publicação Nº 3841214

PORTARIA N.º 969, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º. EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 56, Inciso II da Lei Municipal n.º 1000/2005, JAQUELINE FIGUEREDO DA SILVA, CPF
nº. ***.***.319-70, das funções do cargo de DIRETOR TÉCNICO DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO, da Secretaria De Planejamento
Territorial e Meio Ambiente, a partir de 15/04/2022.
Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.
Art. 3º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 15/04/2022.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 19 de abril de 2022.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 20/04/2022, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA Nº 975/2022

Publicação Nº 3841217

PORTARIA N.º 975, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º. EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 56, Inciso II da Lei Municipal n.º 1000/2005, JOSÉ AUGUSTO PACHECO, CPF nº.
***.***.499-30, das funções do cargo de DIRETOR TÉCNICO DE LICENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, da Secretaria De
Planejamento Territorial e Meio Ambiente, a partir de 18/04/2022.
Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.
Art. 3º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 18/04/2022.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 19 de abril de 2022.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 20/04/2022, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA Nº. 981/2022

Publicação Nº 3840224

PORTARIA N.º 981, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 002/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) ANA PAULA PRATA
DE LIMA SANTOS, CPF n.º ***.***.818-78, aprovado (a) e classificado (a) como 67º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº.
002/2021, homologado em 03 de Janeiro de 2022, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de PROFESSOR.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 845

Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 2384, de 28 de Dezembro de 2021, e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 19 de abril de 2022.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 20/04/2022, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA Nº. 982/2022

Publicação Nº 3840228

PORTARIA N.º 982, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 002/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) ATILIO DE LIMA, CPF
n.º ***.***.360-49, aprovado (a) e classificado (a) como 26º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 002/2021, homologado em
03 de Janeiro de 2022, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de MOTORISTA.
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 2383, de 28 de Dezembro de 2021, e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 19 de abril de 2022.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 20/04/2022, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TP009/2022

Publicação Nº 3841545
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9A26BD46A9D048DE021370F3D5AE0FB3B34F13D5

MUNICÍPIO DE GAROPABA

Pág. 1

/

1

CNPJ 82.836.057/0001-90
Praça Governador Ivo Silveira - 296
CEP 88495000 - Garopaba - SC
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tomada de Preços
Para Obras e Serviços de Engenharia
9/2022
Processo Administrativo: 23/2022

O Prefeito Municipal, JUNIOR DE ABREU BENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e em face aos princípios
ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

HOMOLOGAR E ADJUDICAR

Considerando vencedor da licitação, objeto do Tomada de Preços nº. 9/2022, tendo como objeto ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP) E ELABORAÇÃO
DE PROJETO ARQUITETÔNICO E EXECUTIVO DE UM TRAPICHE/ATRACADOURO DA PRAIA CENTRAL DE GAROPABA. A SEREM
ELABORADOS CONFORME PARÂMETROS ESTABALECIDOS EM MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO., o(s) participante(s):
4202520 - HIDROLOGICA RESEARCH ASSOCIATES ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Item Produto
1

Unidade

RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO (RAP) E
PROJETO ARQUITETÔNICO E EXECUTIVO DE
ESTRUTURA DE UM TRAPICHE/ATRACADOURO

Marca

UNIDADE

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

R$94.231,15

R$94.231,15

Total do Fornecedor:

R$94.231,15

Garopaba, 19 de abril de 2022.

JUNIOR DE ABREU BENTO
PREFEITO MUNICIPAL
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Garuva
Prefeitura
DECRETO N° 077/2022

Publicação Nº 3840946

DECRETO Nº. 77 de 19 de abril de 2022
“Dispõe sobre a exoneração da Sra. ALINE DIAS PIRKEL, do cargo comissionado de Assessora Administrativa.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NAS LEIS
COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998, 045/09 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009 044/09 DE 09 DE OUTUBRO DE
2009, 104/17 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017, 121/20 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 E 130/22 DE 21 DE MARÇO DE 2022;
DECRETA:
ART. 1o. – Fica exonerada, a Sra. ALINE DIAS PIRKEL, do cargo comissionado de Assessora Administrativa, subordinada ao Gabinete do
Prefeito, nomeada através do Decreto Nº 233/2020, de 18 de dezembro de 2020.
ART. 2o - Este Decreto entra em vigor a contar de 19 de abril de 2022.
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal

DISTRATO N° 20/2022

Publicação Nº 3839970

DISTRATO Nº 20/2022
Termo de Distrato do Contrato Administrativo nº 5/2022, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Celso Ramos, 1614, inscrita
no CNPJ nº 83.102.848/0001-59, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, RODRIGO ADRIANY DAVID, brasileiro,
casado, portador do RG n°. 3.207.013-6, inscrito no CPF sob o n°. 033.007.279-01, residente e domiciliado à Rua Eugênio Avanci, 210, Garuva/SC, no exercício de seu mandato político e pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. MARCIO RICARDO
HERPICH, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 6640709, inscrito no CPF sob o nº 009.724.779-00, residente e domiciliado à Avenida Celso
Ramos, 693, Centro, Garuva/SC, doravante denominados Distratante, e do outro FATIMA FERREIRA AFONSO KAPOR, Brasileiro(a), Casado,
RG n° 123496205, CPF n° 107.190.988-66, residente e domiciliada no (a) RUA ITAJUBA, nº 192, , Bom Retiro, Joinville a reger-se pelas
seguintes Cláusulas, expressamente aceitas, e pelas quais se obrigam a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica distratado o contrato nº 5/2022, cujo objeto era a prestação de serviços como PROFESSOR NIVEL II, nos termos da Cláusula Sétima
do contrato celebrado entre as partes, datado em 02/02/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA
Com a celebração de presente ato, ficam distratadas as obrigações de ambas as partes contraídas no Contrato Temporário Nº 5/2022.
E, por estarem de pleno acordo firmam o presente Termo de Distrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo:
E, por estarem firmados.
Garuva, 13 de abril de 2022.
Município de Garuva
Rodrigo Adriany David - Prefeito
Distratado
Testemunha 1

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Marcio Ricardo Herpich
Testemunha 2

EXTRATO DE CONTRATO PMG Nº 001/2020 - 8

Publicação Nº 3840326

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0C3662668F029FAAEF12CE1C4B0144A9DFBC6023

EXTRATO ADITIVO CONTRATO
CONTRATO PMG N° 001/2020 - ADITIVO 8
Processo PMG Nº 061/2019 – Tomada de Preços
CONTRATANTE: Município de Garuva
CONTRATADA: ASR Construtora Eireli
CNPJ: 27.383.455/0001-90
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviço de engenharia com fornecimento de material e mão de obra, para reforma da
www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 848

Praça Municipal Pedro Ivo Campos, em uma área de 11.907,35 metros quadrados, conforme contrato de repasse nº 872009/2018 – MTUR/
Caixa, nos termos da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, ART, Memorial descritivo, cópia do contrato de repasse e projeto
em anexo.
OBJETO DO ADITIVO: 30 (trinta) dias de prorrogação de prazo de execução
PRAZO DE EXECUÇÃO ATUALIZADO: 840 (oitocentos e quarenta) dias corridos
DATA DE ASSINATURA: 13/04/2022
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO PMG Nº 022/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Publicação Nº 3839498
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 06F7C73E6EE284E6019148A63819641064521C62

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 022/2022 - Processo PMG nº 023/2022
Modalidade: Dispensa de Licitação
Contratado: Marino Durk
Contratante: Município de Garuva/Prefeitura Municipal de Garuva
Objeto: Locação de um imóvel urbano de 264,75m², situada na Rua Carlos Borgenhausen, nº 551, térreo - centro, esquina com a Rua Padre
José Novack, Centro, nesta Cidade, para a instalação da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, Conselho Tutelar e SINE.
Valor Mensal: R$ 3.500,00(três mil e quinhentos reais)
Dotação: 04.01.2010.339036-10000 – Manutenção do Departamento de Administração
Data de Assinatura: 13/04/2022.
Prazo: 12 (doze) meses.
Amparo Legal: Artigo 24, Inciso X, da Lei 8.666/93.
Rodrigo Adriany David
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO - PROC. 008/2022 PMG

Publicação Nº 3840709

MUNICÍPIO DE GARUVA

Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação

Pág

1 / 1

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 66 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número Minuta - Licitação: 8 codigoCliente: 66 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tomada de Preços
Para Obras e Serviços de Engenharia
8/2022
Processo Administrativo: 8/2022

Ao Sr(a).Prefeito Municipal tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto nº
274/2021.
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Tomada de Preços nº. 8/2022, o(s)
participante(s):

152013 - HOEFT & HOEFT CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Item Produto
1
EXECUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTE EM
CONCRETO ARMADO - CLASSE 30 - SOBRE O RIO
CAVALINHO,
NO
MUNICÍPIO
DE
GARUVA,
LOCALIDADE DO TRÊS BARRAS
2
EXECUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTE EM
CONCRETO ARMADO - CLASSE 30 - SOBRE O RIO
CUPINZINHO,
NO
MUNICÍPIO
DE
GARUVA,
LOCALIDADE DO URUBUQUARA.
3
EXECUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTE EM
CONCRETO ARMADO - CLASSE 30 - SOBRE O RIO
BARRAQUINHO, NO MUNICÍPIO DE GARUVA,
LOCALIDADE DO BARRANCOS

Unidade
SERVIÇO

Marca

Qtde
1

Valor Unitário
R$109.345,49

Valor Total
R$109.345,49

SERVIÇO

1

R$94.742,00

R$94.742,00

SERVIÇO

1

R$109.345,49

R$109.345,49

Total do Fornecedor:

R$313.432,98

Garuva, 19 de abril de 2022.
___________________________________
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito
CPF: 033.007.279-01

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO561101-1968-EGQEPKNVOXNUV-9 - Emitido por: BARBARA ROMANZINI AGUILERA

19/04/2022 16:11:04 -03:00
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Publicação Nº 3840601

PORTARIA Nº. 112, de 19 de abril de 2022.
“DISPÕE SOBRE A POSSE DE SERVIDOR NOMEADO PELA PORTARIA 69/2022, EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NO ART. 79,
II, a, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;
RESOLVE:
Art. 1o. Dar posse, no cargo de Motorista de Veículos Leves, à MOISÉS NOVAES DEUNISIO, CPF nº 044.544.659-59, RG nº 8.916.657-8
SSP/PR, com lotação destinada à Secretaria Municipal de Saúde, por 220 (duzentos e vinte) horas mensais.
Parágrafo Único – O servidor acima empossado terá como base salarial o início da carreira Operacional III, Classe I, Referência “A”.
Art. 2o. O servidor ora empossado, passa a ser regido em sua carreira funcional pelos preceitos da LC 001/98, LC 45/09 e LC 113/19, bem
como demais regulamentos vigentes, que tratem dos servidores públicos municipais.
Art. 3o. Esta Portaria entrará em vigor a contar de 20 de abril de 2022.
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal
Avenida Celso Ramos, nº 1614, Centro – Garuva/SC
CEP 89248-000 – Fone: 3445-8200

PORTARIA N° 113/2022

Publicação Nº 3840586

PORTARIA Nº. 113, de 19 de abril de 2022.
“DISPÕE SOBRE A POSSE DE SERVIDOR NOMEADO PELA PORTARIA 70/2022, EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NO ART. 79,
II, a, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;
RESOLVE:
Art. 1o. Dar posse, no cargo de Agente Administrativo, à ARTHUR BISONI NETO, CPF nº 061.283.069-18, RG nº 9.074.058-0 SSP/PR, com
lotação destinada à Secretaria Municipal de Educação, por 220 (duzentos e vinte) horas mensais.
Parágrafo Único – O servidor acima empossado terá como base salarial o início da carreira Administrativo I, Classe I, Referência “A”.
Art. 2o. O servidor ora empossado, passa a ser regido em sua carreira funcional pelos preceitos da LC 001/98, LC 45/09 e LC 113/19, bem
como demais regulamentos vigentes, que tratem dos servidores públicos municipais.
Art. 3o. Esta Portaria entrará em vigor a contar de 20 de abril de 2022.
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal
Avenida Celso Ramos, nº 1614, Centro – Garuva/SC
CEP 89248-000 – Fone: 3445-8200

PORTARIA N° 114/2022

Publicação Nº 3840576

PORTARIA Nº. 114, de 19 de abril de 2022.
“DISPÕE SOBRE A POSSE DE SERVIDOR NOMEADO PELA PORTARIA 70/2022, EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NO ART. 79,
II, a, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;
RESOLVE:
Art. 1o. Dar posse, no cargo de Agente Administrativo, à MARCELO CORRÊA FERREIRA, CPF nº 021.035.500-05, RG nº 8.270.822 SSP/SC,
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com lotação destinada à Secretaria Municipal de Saúde, por 220 (duzentos e vinte) horas mensais.
Parágrafo Único – O servidor acima empossado terá como base salarial o início da carreira Administrativo I, Classe I, Referência “A”.
Art. 2o. O servidor ora empossado, passa a ser regido em sua carreira funcional pelos preceitos da LC 001/98, LC 45/09 e LC 113/19, bem
como demais regulamentos vigentes, que tratem dos servidores públicos municipais.
Art. 3o. Esta Portaria entrará em vigor a contar de 20 de abril de 2022.
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal
Avenida Celso Ramos, nº 1614, Centro – Garuva/SC
CEP 89248-000 – Fone: 3445-8200

PORTARIA N° 115/2022

Publicação Nº 3840566

PORTARIA Nº. 115, de 19 de abril de 2022.
“DISPÕE SOBRE A POSSE DE SERVIDOR NOMEADO PELA PORTARIA 70/2022, EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NO ART. 79,
II, a, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;
RESOLVE:
Art. 1o. Dar posse, no cargo de Agente Administrativo, à ALINE DIAS PIRKEL, CPF nº 046.275.099-01, RG nº 8.140.492-5 SSP/PR, com
lotação destinada à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, por 220 (duzentos e vinte) horas mensais.
Parágrafo Único – A servidora acima empossada terá como base salarial o início da carreira Administrativo I, Classe I, Referência “A”.
Art. 2o. A servidora ora empossada, passa a ser regida em sua carreira funcional pelos preceitos da LC 001/98, LC 45/09 e LC 113/19, bem
como demais regulamentos vigentes, que tratem dos servidores públicos municipais.
Art. 3o. Esta Portaria entrará em vigor a contar de 20 de abril de 2022.
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal
Avenida Celso Ramos, nº 1614, Centro – Garuva/SC
CEP 89248-000 – Fone: 3445-8200

PORTARIA N° 117/2022

Publicação Nº 3840531

PORTARIA Nº. 117, de 19 de abril de 2022.
“DISPÕE SOBRE A POSSE DE SERVIDOR NOMEADO PELA PORTARIA 70/2022, EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NO ART. 79,
II, a, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;
RESOLVE:
Art. 1o. Dar posse, no cargo de Agente Administrativo, à ANDRE GIMENEZ CERQUEIRA REIS, CPF nº 005.697.599-60, RG nº 7.402.377-0
SSP/PR, com lotação destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, por 220 (duzentos e vinte) horas mensais.
Parágrafo Único – O servidor acima empossado terá como base salarial o início da carreira Administrativo I, Classe I, Referência “A”.
Art. 2o. O servidor ora empossado, passa a ser regido em sua carreira funcional pelos preceitos da LC 001/98, LC 45/09 e LC 113/19, bem
como demais regulamentos vigentes, que tratem dos servidores públicos municipais.
Art. 3o. Esta Portaria entrará em vigor a contar de 20 de abril de 2022.
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal
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Avenida Celso Ramos, nº 1614, Centro – Garuva/SC
CEP 89248-000 – Fone: 3445-8200

PORTARIA N° 118/2022

Publicação Nº 3840022

PORTARIA Nº. 118 de 19 de abril de 2022
“DISPÕE SOBRE PROGRESSÃO VERTICAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL POR NÍVEL DE FORMAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM BASE NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 045/2009 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009:
CONSIDERANDO, Processo n.º 1798/2022;
RESOLVE:
Art. 1O. -Aprovar a progressão vertical por nível de formação da servidora CLAUSSE CIDREA DAVET.
PARAGRAFO ÚNICO - A servidora fica enquadrada na Carreira Administrativo I, Classe III, referência “V”.
Art. 2O. - As vantagens financeiras decorrentes do enquadramento mencionado no artigo anterior são devidas a partir de abril/2022.
Art. 3O. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3839396

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DB6610ABCD7E998D3A025B425A31FE513993BBDF

TERMO DE RESCISÃO CONTRATO PMG Nº 049/2021
Tendo em vista o descumprimento da Cláusula 4.6.16, alínea “a”, parte final, Proc. 047/2021 PMG,
cujo objeto é “CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE GARUVA - Contrato de Repasse OGU nº.
887924/2019 - Operação 1063773-02 - Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo, com
fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária estimada, memorial descritivo e projetos
em anexo”, pela Empresa CONQUISTA CONSTRUTORA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA,
a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Rodrigo
Adriany David, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 3207013-6, inscrito no CPF sob nº
033.007.279-01, denominada CONTRATANTE, decide RESCINDIR o Contrato 049/2021 PMG,
nos termos do Parecer Jurídico e Decisão em apenso.
Garuva, 19 de abril de 2022.
Assinado de forma
RODRIGO
digital por RODRIGO
ADRIANY
ADRIANY
DAVID:033007 DAVID:03300727901
Dados: 2022.04.19
27901
09:57:50 -03'00'
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal
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Gaspar
Prefeitura
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2022

Publicação Nº 3840680

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 887BA08FD1D2314C0D8F511940804C3632B518A3

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2022
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2022
OBJETO: Registro de preços objetivando a locação de baias para alojamento de eq-inos, que serão utilizadas na realização da 18ª Expofeira.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 09h00min do dia 03/05/2022, no Departamento de Compras, Rua São Pedro, n° 128, 2° Piso – Edifício
Edson Elias Wieser, ao lado da sede da Prefeitura. ABERTURA a partir das 09h30min, do mesmo dia e local. Íntegra do Edital no site: www.
gaspar.sc.gov.br.
Gaspar (SC), 19/04/2022.
ANDRÉ PASQUAL WALTRICK
Secretário Municipal de Agricultura e Aquicultura

EXTRATO DO ADITIVO Nº 9 AO CONTRATO Nº SAF-91/2020

Publicação Nº 3839712

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
EXTRATO DO ADITIVO Nº 9 AO CONTRATO Nº SAF-91/2020
Tomada de Preços nº.: 08/2020. Objeto: supressão (R$ 1.546,20) ao contrato para obras de contenção de deslizamento na margem do rio
Itajaí-Açú na Rua Dr. Nereu Ramos. Contratada: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (00.521.113/0001-32). Jean Alexandre
dos Santos - Secretário de Planejamento Territorial

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA

Publicação Nº 3840440

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA
Extrato do Termo de Compromisso Ambiental – TCA n° 001/2022, entre a Superintendência de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SUMADS, do Município de Gaspar, denominado COMPROMITENTE e NEUBAUEN EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito no
CNPJ nº 14.337.874/0001-43 denominado COMPROMISSÁRIO, Autos de Infração Ambiental nºs 065/2020, 066/2020 e 093/2020, informam
que celebraram o Termo de Compromisso em 06 de abril de 2022, tendo por objeto o ajustamento da conduta lesiva ao Meio Ambiente
decorrente da supressão de vegetação em área particular, em atinência à legislação ambiental vigente, fulcro o Art. 3º, inciso III da Lei
Federal 6.938/1981; Art. 225, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Lei nº 3.934/2018 – Código Ambiental do
Município de Gaspar; Lei da Mata Atlântica n° 11.428/2006 e Lei Complementar Municipal n° 70/2016, sendo convertidas as multas simples
em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do Meio Ambiente. Vigência: o presente Termo de Compromisso entra em
vigor na data da sua assinatura e terá validade de 180 (cento e oitenta) dias, salvo convenção entre as partes.
Gaspar, 19 de abril de 2022.
KLEBER EDSON WAN-DALL| Prefeito Municipal
ROBSON TOMASONI| Superintendente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC PREGÃO PRESENCIAL N° 53/2021 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2021

Publicação Nº 3839890

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
PREGÃO PRESENCIAL N° 53/2021
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2021
OBJETO: Promove o aditivo de até 25% do item 01 da presente ata de registro de preços para futuras aquisições de alimentos preparados e
acondicionados em marmitas (com entrega), conforme especificações constantes no ANEXO I – Termo de Referência e ANEXO II – Proposta
de Preços do Edital de Pregão Presencial n° 053/2021 conforme a seguinte TABELA REFERENCIAL:
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Valor
Unitário (R$)

UNIDADE(S)
MARMITA - ALIMENTOS PREPARADOS E ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM TIPO MARMITA
(QUENTE FRIO – FRUTA).
A refeição deverá ser acondicionada em 2 (duas) embalagens distintas: uma com alimentos
frios (saladas) e outra com alimentos quentes (carnes, arroz, feijão, acompanhamento); As
embalagens devem ser descartáveis, de alumínio ou isopor, nº 9 para alimentos quentes, e a
segunda embalagem que deverá acondicionar a salada. O fornecedor ficará responsável por
todos os procedimentos que devem ser adotados nos serviços de alimentação, a fim de garantir
as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado; O armazenamento e o transporte do
alimento preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, devem ocorrer em condições de
tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária. A temperatura
do alimento preparado deve ser monitorada durante essas etapas; Após serem submetidos à
cocção, os alimentos preparados devem ser mantidos em condições de tempo e de temperatura
que não favoreçam a multiplicação microbiana. Para conservação a quente, os alimentos devem
ser submetidos à temperatura superior a 60ºC (sessenta graus Celsius) por, no máximo, 6 (seis)
horas. Para conservação sob refrigeração, os alimentos devem ser previamente submetidos ao
processo de resfriamento (Resolução RDC n º 216, de 15 de setembro de 2004, dispõe sobre
01
19,39
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação); O processo de resfriamento de um alimento preparado deve ser realizado de forma a minimizar o risco de contaminação cruzada e a permanência do mesmo em temperaturas que favoreçam a multiplicação
microbiana. A temperatura do alimento preparado deve ser reduzida de 60ºC (sessenta graus
Celsius) à 10ºC (dez graus Celsius) em até 2 (duas) horas. Em seguida, o mesmo deve ser
conservado sob refrigeração a temperaturas inferiores a 5ºC (cinco graus Celsius) (Resolução
RDC n º 216, de 15 de setembro de 2004, dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas
para Serviços de Alimentação); O cardápio deverá oferecer uma porção de frutas, que deverá
ser devidamente lavada, higienizada e embalada em papel filme ou saco plástico transparente
fechado próprio para a embalagem de alimentos, para ser transportada. As frutas poderão ser
substituídas por frutas da época: ameixa, tangerina, pêssego, pêra. Desde que, permaneça a
mesma quantidade em gramas estabelecida no cardápio; As carnes deverão ser de consistência
macia e sem capa de gordura; Os meios de transporte do alimento preparado devem ser higienizados, sendo adotadas medidas a fim de garantir a ausência de vetores e pragas urbanas.
Os veículos devem ser dotados de cobertura para proteção da carga, não devendo transportar
outras cargas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do alimento preparado. O
fornecedor deverá apresentar o Alvará Sanitário.
Valor Global (R$)

Aditivo
25%

Valor
Total (R$)

1.202

23.306,78

23.306,78

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (CNPJ n° 83.102.244/0001-02). CONTRATADA: FORT REFEICOES E EVENTOS LTDA
(CNPJ nº 07.177.064/0001-01). VALOR TOTAL: R$ 23.306,78 (vinte e três mil e trezentos e seis reais e setenta e oito centavos).
Marcos Roberto Cruz
Secretário Interino de Saúde
Gaspar, 18 de abril de 2022.

PORTARIA RH 24/2022

Publicação Nº 3839651

MUNICÍPIO DE GASPAR
PORTARIA RH 24/2022
KLEBER EDSON WAN-DALL, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o
artigo 112, da Lei 1305/91, de 09 de outubro de 1991,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença Prêmio Integral de 03 (três) meses, o(a) servidor(a) SANDRA REGINA ESTEVAO, ocupante do cargo efetivo de
MERENDEIRA/SERVENTE, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 26/09/2014 a 01/01/2022,
devendo folgar a partir de 04/04/2022 a 02/07/2022.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gaspar, 31 de março de 2022.
KLEBER EDSON WAN-DALL
Prefeito do Município de Gaspar
Rua Coronel Aristiliano Ramos, n. 435 Centro, CEP. 89110-000 -Fone/Fax (0**47) 3331-1825-Gaspar /SC
CNPJ: 83.102.244/0001-02 www.gaspar.sc.gov.br
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Publicação Nº 3840331

RESOLUÇÃO N°. 004/2022
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AO COFINANCIAMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – FEAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS NO EXERCÍCIO DE 2021.
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742 de
7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Lei Complementar, nº 62, de 10 de agosto de 2015, que dispõe
sobre o Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências, e;
CONSIDERANDO:
- Decreto nº 3.316, de 17 de junho de 2010. Dispõe sobre a prestação de contas de recursos financeiros transferidos do Fundo Estadual de
Assistência Social aos Fundos Municipais de Assistência Social - FEAS/FMAS;
- Considerando o Decreto nº 547, de 17 de dezembro de 2015. Altera e revoga dispositivos do Decreto nº 3.316, de 2010, que dispõe sobre
a prestação de contas de recursos financeiros transferidos do Fundo Estadual de Assistência Social aos Fundos Municipais de Assistência
Social (FEAS/FMAS), e estabelece outras providências;
- Considerando o Ofício nº 073/2022 da Secretaria de Assistência Social solicitando a análise e aprovação das prestações de do estado
(FEAS).
- Ata da reunião ordinária do CMAS nº 006/2022, de 14 de abril de 2022;
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS acerca dos relatórios demonstrativos dos repasses realizados
pelo (FEAS) no exercício de 2021. Repasse a Média Complexidade no valor de R$ 191.326,54 (cento e noventa e um mil e trezentos e vinte
e seis reais e cinquenta e quatro centavos), divididos igualmente entre custeio e investimento. Repasse a Proteção Social Básica no valor
de R$ 191.326,54 (cento e noventa e um mil e trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), também divididos igualmente
entre custeio e investimento.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gaspar, 14 de abril de 2022.
Rubiana Azambuja Proença dos Santos
Presidente do CMAS

Câmara Municipal
RESOLUÇÃO Nº 60/2022

Publicação Nº 3841220

RESOLUÇÃO Nº 60/2022.
DISCPLINA O REGISTRO DE ENTRADAS E SAÍDAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E A COMPENSAÇÃO DE HORAS TRABALHAS
ALÉM DA JORNADA NORMAL DE TRABALHO.
A Presidente da Câmara Municipal de Gaspar, no uso de suas atribuições contidas no artigo 41, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal, bem
como no artigo 38, inciso VI do Regimento Interno, faz saber,
CONSIDERANDO que o horário de expediente regular na Câmara Municipal de Gaspar tem início às 13h00min e término às 19h00min, sendo
este também o horário de atendimento ao público;
CONSIDERANDO ser direito do servidor a compensação pelas horas trabalhadas além de sua jornada normal de trabalho;
CONSIDERANDO os reiterados precedentes das cortes pátrias, os quais, amparados no princípio da economicidade, apontam que a compensação deverá ocorrer preferencialmente através da concessão de folgas equivalentes às horas trabalhadas além da jornada, sendo o
pagamento de horas extras medida excepcional;
CONSIDERANDO que a compensação das horas trabalhadas além da jornada deve ser pautada pelas regras e pelos princípios que norteiam
as atividades da Administração Pública, notadamente pelos princípios da continuidade do serviço público e da eficiência;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar os controles de frequência dos servidores, sejam eles ocupantes de cargos de provimento efetivo,
sejam eles ocupantes de cargos de provimento em comissão;
CONSIDERANDO a necessidade de atender o artigo 20-A da Lei Ordinária Municipal nº 1.305, de 9 de outubro de 1991, o qual regula o
controle da jornada dos ocupantes de cargos de provimento em comissão;
CONSIDERANDO os apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina em face da auditoria in loco realizada
em 2014;
RESOLVE:
Art. 1º Os servidores desta Câmara Municipal, sejam eles ocupantes de cargos de provimento efetivo, sejam eles ocupantes de cargos de
provimento em comissão, deverão registrar em cartão-ponto eletrônico o horário de entrada e de saída do seu expediente.
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§1º Considera-se jornada normal de expediente aquela compreendida entre segunda-feira e sexta-feira, das 13h00min às 19h00min, em
consonância com o horário de funcionamento regular da Edilidade.
§ 2º Eventual necessidade de início da jornada de trabalho antes das 12h00min deverá ser comunicada e autorizada pelo superior imediato,
com a utilização do Anexo I desta Resolução, devendo se tratar de medida excepcional, apenas em caso de evidente necessidade.
§ 3º Para todos os fins dispostos nesta Resolução, será considerado superior imediato:
I – o Vereador responsável pela indicação do servidor, quando se tratar de cargo de provimento em comissão;
II – o Presidente da Mesa Diretora, quando se tratar de cargo de provimento efetivo.
§ 4º O disposto no parágrafo segundo deste artigo aplica-se também em caso de necessidade excepcional de cumprimento da jornada de
trabalho em horário diverso do regular.
§ 5º Serão consideradas horas trabalhadas aquelas referentes à participação em cursos ou eventos assemelhados, desde que a participação
tenha sido autorizada pela Presidência e se revele de interesse da Câmara Municipal.
Art. 2º O registro da jornada de trabalho dos servidores desta Câmara Municipal será controlado por servidor ocupante do cargo provimento efetivo de Assistente Administrativo, especificamente designado, com apoio de sistema informatizado, resultando na elaboração de
relatórios que contenham o nome, o cargo, o horário inicial e o horário final de trabalho, as anotações de entrada e saída de cada servidor,
eventual saldo positivou e/ou negativo das horas trabalhadas, além de outras informações que se fizerem necessárias.
§ 1º O responsável analisará mensalmente os relatórios dispostos no caput deste artigo, mediante assinatura [convencional ou eletrônica,
quando viável] do respectivo servidor as horas que este realizou.
§ 2º Os relatórios dispostos neste artigo serão levados mensalmente ao conhecimento do superior imediato do servidor, que deverá apor
sua assinatura [convencional ou eletrônica, quando viável].
§ 3º No caso de impedimento do registro através do sistema eletrônico, devido a problemas técnicos, os servidores deverão informar ao
responsável por meio do seu e-mail funcional o horário em que o ponto deveria ter sido registrado.
§ 4º A regra disposta no parágrafo anterior também aplica em caso de esquecimento do registro na ferramenta eletrônica, devendo o servidor estar ciente que tal prática é medida de caráter excepcional e que seu uso reiterado poderá implicar na aplicação das sanções cabíveis.
§ 5º O servidor que, no intervalo de apuração correspondente a um mês de trabalho, invocar a previsão disposta no parágrafo anterior
por mais de duas vezes por semana, será notificado para apresentar justificativa formal endereçada à Presidência da Mesa Diretora, para
apuração das medidas cabíveis.
§ 6º O servidor que estiver em atividade externa, devidamente autorizada pelo superior imediato, e que acarrete ausência do registro no
sistema de ponto eletrônico, deverá justificar em formulário próprio [Anexo II], assinado pelo servidor e pelo superior imediato, contendo
no mínimo a data, os horários e o motivo da ausência do registro, devendo ser entregue ao servidor responsável pelo controle de frequência
em até 48 [quarenta e oito] horas da ausência, sob pena de desconto da remuneração do servidor.
§ 7º Somente serão aceitas justificativas encaminhadas em formulário próprio, definido no anexo II desta Resolução.
Art. 3º Mediante conhecimento e autorização do superior imediato, o servidor poderá utilizar para descanso as horas apuradas além da sua
carga horária, devendo, por sua vez, repor eventuais horas executadas em quantidade inferior.
§ 1º Ficam estabelecidos os limites de acúmulo de 30 [trinta] horas além da carga horária normal para servidores ocupantes de cargos de
provimento efetivo e de 60 [sessenta] horas além da carga horária normal para servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão.
§ 2º Caso as horas acumuladas por servidor ocupante de cargo de provimento efetivo eventualmente ultrapassem o limite disposto no
parágrafo anterior, este deverá obrigatoriamente usufruir aquelas excedentes ao limite, em descanso, em período que não ultrapasse a
apuração mensal subsequente.
§ 3º Caso a apuração mensal das horas trabalhadas por qualquer servidor revele déficit em relação à sua carga horária normal, este deverá
repor as horas faltantes em período que não ultrapasse a apuração mensal subsequente.
§ 4º Para fazer uso das horas excedentes ausentando-se do expediente, o servidor apresentará ofício endereçado ao seu superior imediato,
solicitando autorização prévia com antecedência de no mínimo um dia.
§ 5º Em caso de urgência ou excepcionalidade que impossibilite a observância do disposto no parágrafo quarto deste artigo, o servidor
deverá apresentar, no dia imediato do seu retorno aos trabalhos, ofício ao superior imediato, justificando o ocorrido.
§ 6º O servidor que, eventualmente e mediante autorização de seu superior imediato, sair desta Câmara Municipal durante o seu horário
de expediente para tratar de assuntos particulares, deverá registrar no equipamento de cartão-ponto a sua saída e o respectivo retorno, de
modo que o período de ausência será computado como não trabalhado.
Art. 4º Excepcionalmente, se em caso de necessidade da continuidade dos serviços públicos, revelar-se imprescindível o comparecimento de
servidor durante suas férias, as horas que este trabalhar nesta condição deverão ser computadas em dobro no seu saldo do banco de horas.
Parágrafo único. A situação disposta no caput deste artigo deverá ser expressamente autorizada pelo Presidente da Mesa Diretora, devendo
ser comunicada ao servidor responsável pelo controle de jornada através de ofício específico.
Art. 5º A presente Resolução não se aplica ao servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, quando este for solicitado a
trabalhar nos termos da Resolução nº 05/2003, ou quando for convocado pela Presidência para a execução de serviços externos.
Art. 6º Ficam revogadas a Resolução nº 87, de 1º de novembro de 2018.
Art. 7º A presente Resolução entra em vigor na data se sua publicação.
Câmara de Vereadores de Gaspar, 19 de abril de 2022.
FRANCIELE DAIANE BACK
Presidente da Mesa Diretora
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ANEXO I
COMUNICAÇÃO DE INÍCIO DA JORNADA ANTES DAS 12H00MIN
Artigo 1º, § 2º, Resolução nº       /2022
Nome do servidor(a):                                         
Data(s):                                                   
Justificativa detalhada:                                                        
                                                       
                                                    
                                                       
                                                       
Gaspar,            de                           de           .
                                                       
Assinatura do(a) servidor(a)
                                                       
Assinatura do(a) superior(a) imediato(a)
ANEXO II
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PONTO
Artigo 2º, § 6º, Resolução nº       /2022
Nome do servidor(a):                                         
Data(s) do(s) registro(s) ausente(s):                          
Hora(s) do(s) registro(s) ausente(s):                          
Justificativa detalhada:                                                        
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
Gaspar,            de                           de           .
                                                       
Assinatura do(a) servidor(a)
                                                       
Assinatura do(a) superior(a) imediato(a)
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Governador Celso Ramos
Prefeitura
303 JANICE DA SILVA

Publicação Nº 3841555

Portaria nº 303/2022
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto
na lei nº 1125 de 03 de agosto de 2016,
Resolve:
1º Contratar em Caráter Temporário, a Sra. JANICE DA SILVA para o cargo de MERENDEIRA do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, pelo
período de 31/03/2022 à 16/12/2022.
2º Esta Contratação tem por objeto o fornecimento de merenda aos alunos da Rede Municipal de Ensino, junto à SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, em virtude de o cargo não ter sido oferecido em Concurso Público.
3º À contratada aplicam-se as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei nº 1085/2016.
Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 31 de março de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal

304 ANA LUISA MACHADO FONTANA

Publicação Nº 3841568

Portaria nº 304/2022
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto
na lei nº 1125 de 03 de agosto de 2016,
Resolve:
Rescindir, a pedido, o contrato temporário de trabalho, firmado com a Sra. ANA LUISA MACHADO FONTANA, exonerando-a do cargo de
SEGUNDO PROFESSOR DE EDUCAÇÃOESPECIAL do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.
Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 01 de abril de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal

305 EDUCADOR INFANTIL (04 04

Publicação Nº 3841578

Portaria nº 305/2022
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto
na lei nº 1125 de 03 de agosto de 2016,
Resolve:
1º Contratar em Caráter Temporário, as pessoas abaixo relacionadas para exercerem os cargos de EDUCADOR INFANTIL do Quadro de
Pessoal desta Prefeitura, pelo período de 04/04/2022 à 16/12/2022:
- EDUARDO DE OLIVEIRA COSTA
- MARIA JÚLYA ZEFERINO 2º Estas Contratações tem por objeto a ministração de aulas nas unidades da Rede Municipal de Ensino, junto à
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em virtude de os cargos não terem oferecidos em concurso público.
3ºAos contratados aplicam-se as disposições do Estatuto dos Servidores do Magistério Público Municipal, Lei nº 566/2007.
Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 04 de abril de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3841598

Portaria nº 306/2022
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto
nos Artigos de nº 10 ao 15, no Parágrafo 1º do Artigo de nº 46 e nos Artigos de nº 60 ao 61 da Lei 566 de 29 de Novembro de 2007 e o
resultado final do Concurso Público – Edital nº 011/2018,
Resolve:
Nomear a Sra. MAYNINE SOUTO DE MACEDO, filha de DENIZE NELIA DE SOUTO, portador da Carteira de Identidade nº 6.864.352, para o
cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DE 5ª À 8ª SÉRIE – ARTES do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.
2° Lotar a servidora na E.E.B.M ABEL CAPELLA com jornada de trabalho de20 (vinte)horas semanais.
Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 04 de abril de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal

307 PATRICIA DA SILVA

Publicação Nº 3841605

Portaria nº 307/2022
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto
no Artigo 25 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2007 e o resultado final do Concurso Público – Edital nº 003/2017,
Resolve:
Nomear a Sra. PATRICIA DA SILVA, filha de MARIA LAURINDA DA SILVA, portadora da Carteira de Identidade nº 056.742.619-03, para o
cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.
Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 04 de abril de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal

308 ROSE CHAINIUK VILLANOVA

Publicação Nº 3841618

Portaria nº 308/2022
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto
na lei nº 1125 de 03 de agosto de 2016,
Resolve:
Rescindir, a pedido, o contrato temporário de trabalho, firmado com a Sra. ROSE CHAINIUK VILLANOVA, exonerando-a do cargo de PROFESSOR DE 5ª À 8ª SÉRIE do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.
Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 04 de abril de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal

309 JOELMA MARILA DA SILVA

Publicação Nº 3841627

Portaria nº 309/2022
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto
na lei nº 1125 de 03 de agosto de 2016,
Resolve:
Rescindir, a pedido, o contrato temporário de trabalho, firmado com a Sra. JOELMA MARILA DA SILVA, exonerando-a do cargo de SEGUNDO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃOESPECIAL do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.
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Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 07 de abril de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal

310 MARICÉIA MACHADO CAVALHEIRO

Publicação Nº 3841634

Portaria nº 310/2022
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto
na lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,
Resolve:
1º Contratar em Caráter Temporário, a Sra. MARICÉIA MACHADO CAVALHEIRO para exercer o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, pelo período de 07/04/2021 à 06/07/2022.
2º Esta Contratação tem por objetoa limpeza e a manutenção das unidades da Rede Municipal de Ensino, junto à SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, para atender à necessidade temporária até que os candidatos aprovados em concurso e já convocados apresentem documentação necessária para admissão.
3ºÀcontratada aplicam-se as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei nº 1085/2016.
Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 07 de abril de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal

311 LUCIANA IRACEMA PEREIRA GESSER

Publicação Nº 3841636

Portaria nº 311/2022
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto
na lei nº 1125 de 03 de agosto de 2016,
Resolve:
1º Contratar em Caráter Temporário, a Sra. LUCIANA IRACEMA PEREIRA GESSER para o cargo de SEGUNDO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, pelo período de 08/04/2022 à 16/12/2022. 2º Esta Contratação tem por objeto a ministração de aulas nas unidades da Rede Municipal de Ensino, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em virtude de o cargo não ter
oferecido em concurso público.
3º À contratada aplicam-se as disposições do Estatuto dos Servidores do Magistério Público Municipal, Lei nº 566/2007.
Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 08 de abril de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal

312 PATRICIA VALCILENE SAGÁS ALVES

Publicação Nº 3841638

Portaria nº 312/2022
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto
na lei nº 1125 de 03 de agosto de 2016,
Resolve:
Rescindir, a pedido, o contrato temporário de trabalho, firmado com a Sra. PATRICIA VALCILENE SAGÁS ALVES, exonerando-a do cargo de
EDUCADOR INFANTIL do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.
Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 11 de abril de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3841641

Portaria nº 313/2022
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto
na lei nº 1125 de 03 de agosto de 2016,
Resolve:
1º Contratar em Caráter Temporário, as pessoas abaixo relacionadas para exercerem os cargos de EDUCADOR INFANTIL do Quadro de
Pessoal desta Prefeitura, pelo período de 11/04/2022 à 16/12/2022:
- ELK APARECIDA DA SILVA
- JOELMA MARIA DA SILVA
- PATRÍCIA VALCILENE SAGÁS ALVES
- TAMIRYS MONTEIRO FERNANDES 2º Estas Contratações tem por objeto a ministração de aulas nas unidades da Rede Municipal de Ensino,
junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em virtude de os cargos não terem oferecidos em concurso público.
3º Aos contratados aplicam-se as disposições do Estatuto dos Servidores do Magistério Público Municipal, Lei nº 566/2007.
Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 11 de abril de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal

314 JARDEL ANTONIO DA SILVA

Publicação Nº 3841654

Portaria nº 314/2022
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto
nos artigos de nº 98 ao 102 da Lei 566 de 29 de novembro de 2007 e com base no requerimento protocolado junto órgão de pessoal da
secretaria municipal de educação pela servidora,
Resolve:
1º Conceder ao servidor JARDEL ANTONIO DA SILVA, matricula nº 7019, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR DE 5ª À 8ª SÉRIE do
Quadro de Pessoal desta Prefeitura, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR, pelo período de 06 (seis) anos.
2º Deverá o servidor, se notificado da interrupção desta licença pela Administração Municipal à bem do serviço público, apresentar-se no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, bem como, ao término do período de licença gozada integralmente, apresentar-se à Secretaria Municipal de Administração, sob pena de exoneração do cargo por abandono.
Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 11 de abril de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal

315 JULIANA ARTIGAS FLORES

Publicação Nº 3841662

Portaria nº 315/2022
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais econsiderando o disposto
no artigo nº 53 da Lei 1085 de 01 de abril de 2016 combinado com os artigos 28 ao 31 dalei nº 566, de 29 de novembro de 2007e com
base no parecer conclusivo da comissão de avaliação especial de desempenho do servidor em estágio probatório,
Resolve:
Declarar a aprovação no estágio probatório da servidora JULIANA ARTIGAS FLORES, matricula nº 7046, confirmando-a no cargo de provimento efetivode PROFESSOR DE 5ª À 8ª SÉRIE do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, declarando, ainda, a servidora estável no serviço
público municipal.
Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 11 de abril de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3841671

Portaria nº 316/2022
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto
no artigo nº 53 da Lei 1085 de 01 de abril de 2016 combinado com os artigos 28 ao 31 da lei nº 566, de 29 de novembro de 2007 e com
base no parecer conclusivo da comissão de avaliação especial de desempenho do servidor em estágio probatório,
Resolve:
Declarar a aprovação no estágio probatório da servidora LISANGELA SABINO, matricula nº 7342, confirmando-a no cargo de provimento
efetivo de PROFESSOR DE 5ª À 8ª SÉRIE do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, declarando, ainda, a servidora estável no serviço público
municipal.
Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 11 de abril de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal

317 VANESSA DA SILVA

Publicação Nº 3841676

Portaria nº 317/2022
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais econsiderando o disposto
no artigo nº 53 da Lei 1085 de 01 de abril de 2016 combinado com os artigos 28 ao 31 dalei nº 566, de 29 de novembro de 2007e com
base no parecer conclusivo da comissão de avaliação especial de desempenho do servidor em estágio probatório,
Resolve:
Declarar a aprovação no estágio probatório da servidora VANESSA DA SILVA, matricula nº7226, confirmando-a no cargo de provimento
efetivo de PROFESSOR DE 5ª À 8ª SÉRIE do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, declarando, ainda, a servidora estável no serviço público
municipal.
Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 11 de abril de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal

318 VANUSA PEREIRA FERREIRA

Publicação Nº 3841682

Portaria nº 318/2022
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais econsiderando o disposto
no artigo nº 53 da Lei 1085 de 01 de abril de 2016 e com base no parecer conclusivo da comissão de avaliação especial de desempenho
do servidor em estágio probatório,
Resolve:
Declarar a aprovação no estágio probatório da servidora VANUSA PEREIRA FERREIRA, matricula nº 7402, confirmando-a no cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, declarando, ainda, aservidora estável no serviço
público municipal.
Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 11 de abril de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 085/2022 - PROCESSO Nº 017/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

Publicação Nº 3839855

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº85/2022
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
Aos 04 dias do mês de abril do ano de 2022 no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de
Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique da Silva, são
registrados os preços da empresa (s) ) ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941, estabelecida à Rua Júlio Luiz de Azevedo, nº 98, Ganchos
de Fora, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 36.946.088/0001-86, neste ato representado pelo
André Ricardo Sagas, brasileiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 074.331.109-41, portador do RG n .° 5.223.101 SSP/SC,
para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial
n.º17/2022, objeto do Processo n°17/2022. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento
convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente
de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.
Itens constantes da Ata:
ITEM

15

20

21

73

ESPECIFICAÇÃO
Adoçante dietético líquido - Adoçante dietético líquido, à base de stévia, com edulcorantes artificiais,
sacarina sódica e ciclamato de sódio, frasco de 100 ml, contendo data de fabricação e data de validade. Apresentar amostra.
MARCA: ADOCYL
Azeite de Oliva Extra Virgem - com acidez máxima de 0,5% (em ácido oleico) - para temperar
alimentos; embalagem com 500 ml. Conter data de fabricação e prazo de validade. Apresentar
amostra.
MARCA: ANDURINHA
Biscoito diet - biscoito integral sem açúcar com adoçantes naturais (sorbitol, isomalte e esteviosídeo),
sem conservantes, farinha de trigo integral, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, óleos
vegetais (palma, milho ou soja), farinha de milho, maltodextrina, fibra solúvel, amido de milho, coco
desidratado. Sabores sortidos. Embalagens de 150g. Conter data de fabricação e prazo de validade.
Apresentar amostra.
MARCA: ISABELA
Macarrão Parafuso - massa tipo parafuso sêmola, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas,
isentas de matéria terrosa e parasitos. Embalagem primária deverá ser de 500g. Conter data de
fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: NORDESTE

VALOR UNITÁRIO R$

QUANT.

UNID.

100

UNIDADE

11,90

500

UNIDADE

19,40

300

PACOTE

9,00

3.500

PACOTE

2,40

Governador Celso Ramos/SC, 04 de abril de 2022
ANDRE RICARDO SAGAS
07433110941
Contratada
Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 086/2022 - PROCESSO Nº 017/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

Publicação Nº 3839864

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº86/2022
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
Aos 04 dias do mês de abril do ano de 2022 no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de
Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique da Silva, são
registrados os preços da empresa (s) CJP ALIMENTOS NATURAIS LTDA, estabelecida à Rodovia Francisco Wollinger s/n, sala 03 Areias de
Cima, Governador Celso Ramos/SC inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n°38.188,266/0001-06, neste ato representado pelo Caroline Siqueira Bento, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 068.394.649-89, portador do RG 5.301.790 SSP/SC, para AQUISIÇÃO
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DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial n.º17/2022, objeto
do Processo n°17/2022. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo
e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente
registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.
Itens constantes da Ata:
ITEM

25

27

30

35

36

38

39

41

44

55

57

59

ESPECIFICAÇÃO
Cacau em pó - Cacau em pó 100%. Cacau em pó solúvel, sem adição de açúcar - NÃO
CONTÉM GLÚTEN. Embalagem de 200 gramas. Contendo todas as especificações do produto,
data de fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: GRÃO SOL
Canela em pó - canela em pó pura, contendo 35g. Na embalagem deverá constar o nome e
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e tabela de informações nutricionais. Apresentar amostra.
MARCA: GRÃO SOL
Chimichurri - Tempero desidratado contendo: salsa, orégano, cebola, alho, pimenta vermelha,
pimentão e sal. Embalagem de 12 g, contendo todas as especificações do produto, data de
fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: GRÃO SOL
Creme de leite pasteurizado – Produto derivado lácteo, Ingredientes: creme de leite pasteurizado padronizado com no mínimo 45% de gordura e estabilizante carragena. Embalagem
de 400g. Conter data de fabricação e prazo de validade. Órgão Competente (SIE ou SIF
ou SIM). Apresentar laudo técnico, ficha técnica assinada, Inspeção estadual ou federal da
unidade produtora juntamente com a amostra.
MARCA: HOLANDÊS
Doce de fruta – zero açúcar cremoso, sabor banana. Principais ingredientes: banana madura,
maçã ou tâmara. Sem glúten, lactose e adição de açúcares. Embalagem plástica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes,
informações nutricionais, lote, gramatura, data de fabricação e vencimento. (Validade mínima
de 6 meses a contar da data de entrega do produto). Pote com 400g. Apresentar amostra.
MARCA: LÍVIA
Açafrão em pó – acondicionado em embalagem plástica de 100g contendo data de fabricação
e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: GRÃO SOL
Farinha de amendoim – farinha de amendoim torrado e moído, sem adição de açúcar, 100%
natural. Livre de corantes, aromatizantes e conservantes artificiais. Livre de gorduras Trans.
Embalagem de 200g. Conter data de fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: GRÃO SOL
Farelo de aveia - pacote de 200 g: farelo de aveia natural e integral, puro. Embalagem em
sacos de polietileno transparente, atóxico, ou reembaladas em caixa de papelão. Validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Embalagem de 200 g. Apresentar amostra.
MARCA: GRÃO SOL
Farinha de linhaça dourada - pacote 500 g, validade mínima 6 meses a contar da entrega.
Embalagem de polietileno transparente, atóxico. Apresentar amostra.
MARCA: GRÃO SOL
Gergelim tostado branco - pacote de 150 gr: semente de gergelim branco puro. Validade
mínima de 6 meses a partir da entrega. Sem glúten. Unidade de 150 g. Apresentar amostra.
MARCA: GRÃO SOL
Granola - tradicional embalagem de 800g. Granola tradicional, sem açúcar, corantes e
gordura hidrogenada. Sem adulterações ou contaminações. Embalagem vedada de 800g,
com informação nutricional e validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega da
mercadoria. Apresentar amostra.
MARCA: GRÃO SOL
Iogurte natural - produto lácteo produzido através de fermentação láctica, mediante ação de
cultivos de microorganismos específicos. Ingredientes: leite (in natura, pasteurizado integral,
fermento lácteo. Não pode conter: Açúcar, corante, óleo, soro em pó, gordura vegetal hidrogenada, espessantes, amidos ou farinhas. Validade: mínimo de 30 dias. Embalagem de 1000
gr. Apresentar laudo bromatológico, ficha técnica assinada, Inspeção estadual ou federal da
unidade produtora juntamente com a amostra.
MARCA: HOLANDÊS

QUANT.

UNID.

VALOR UNITÁRIO R$

1.500

UNIDADE

9,90

800

UNIDADE

2,87

800

PACOTE

2,45

1.500

UNIDADE

8,94

2.500

UNIDADE

12,42

1000

PACOTE

5,15

600

PACOTE

6,60

1.500

PACOTE

4,85

300

PACOTE

15,90

300

PACOTE

7,30

500

PACOTES

15,80

1.000

LITRO

9,98
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Linhaça marrom - em semente pacote de 150 g: Linhaça marrom, em semente. Pura, livre
de sujidade e contaminante. Embalagem apresentando externamente dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. Unidade
de 150g. Apresentar amostra.
MARCA: GRÃO SOL
Louro - De primeira qualidade, folhas sãs, sem rupturas, limpo, devidamente acondicionado.
10g. Contendo todas as especificações do produto, data de fabricação e prazo de validade.
Apresentar amostra.
MARCA: GRÃO SOL
Manteiga extra com sal - tablete de 200 g. Características Técnicas: manteiga feita com
creme de leite pasteurizado, com registro no SIF. Ingredientes: creme de leite pasteurizado
e sal. Embalagem: deve estar intacto, formato retangular tipo tablete de 200 g. Prazo de
validade: mínimo de 4 meses. Data de fabricação: máximo de 30 dias. Apresentar na Proposta laudo bromatológico, ficha técnica assinada, Inspeção estadual ou federal da unidade
produtora. Apresentar amostra.
MARCA: HOLANDÊS
Orégano - embalagem plástica contendo 100 gramas do produto. Constituído de folhas de
orégano picadas, sãs, limpas e desidratadas, acondicionado em saco plástico transparente,
atóxico, resistente e vedado. Deve apresentar coloração verde pardacenta, aspecto, cheiro
e sabor característico. Embalagem de 100 g, com dizeres de rotulagem e data de validade.
Apresentar amostra.
MARCA: GRÃO SOL
Queijo Mussarela – fatiado, produto derivado lácteo, produzido com leite pasteurizado integral, cultura láctea, cloreto de cálcio, sal e coagulantes. Órgão Competente (SIE ou SIF ou
SIM). Embalagem de 250 g, plástica, à vácuo, de acordo com a legislação vigente. Validade
mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Apresentar laudo bromatológico, ficha técnica
assinada, Inspeção estadual ou federal da unidade produtora juntamente com a amostra.
MARCA: HOLANDÊS
Queijo mussarela ralado em pacote. Ingredientes: Leite pasteurizado padronizado com
2,8% de gordura, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulantes, e fermento lácteo. Órgão
Competente (SIE ou SIF ou SIM). Embalagem de 400g, plástica, à vácuo, de acordo com a
legislação vigente. Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Apresentar laudo
bromatológico, ficha técnica assinada, Inspeção estadual ou federal da unidade produtora
juntamente com a amostra.
MARCA: HOLANDÊS
Requeijão Cremoso Tradicional - Características Técnicas: Produto derivado lácteo, produzido
com massa de queijo, leite pasteurizado integral, cloreto de cálcio, quimosina e fermento lácteo, creme de leite, sal fundente, sal e ácido lático. Órgão Competente (SIE ou SIF ou SIM).
Embalagem pote plástico de 180 g, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de
90 dias a partir da data de entrega. Apresentar laudo técnico, ficha técnica assinada, Inspeção estadual ou federal da unidade produtora juntamente com a amostra.
MARCA: HOLANDÊS
Requeijão cremoso zero lactose - Características Técnicas: Produto derivado lácteo, produzido com massa de queijo, leite pasteurizado integral, cloreto de cálcio, Lactase, quimosina e
fermento lácteo, creme de leite, sal fundente, sal e ácido lático. Órgão Competente (SIE ou
SIF ou SIM). NÃO CONTÉM LACTOSE. Embalagem pote plástico de 180 g, de acordo com a
legislação vigente. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Apresentar laudo
técnico, ficha técnica assinada, Inspeção estadual ou federal da unidade produtora juntamente com a amostra.
MARCA: HOLANDÊS
Uva passa preta - sem semente pacote de 150 g: uva passa preta, sem semente, desidratada. Embalagens de 150g em material plástico atóxico, apresentando externamente dados
de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade,
quantidade do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do
produto. Apresentar amostra.
MARCA: GRÃO SOL
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100

PACOTE

6,25

100

PACOTE

2,50

2.500

UNIDADE

8,80

500

PACOTE

6,40

2.000

PACOTE

11,34

1.500

PACOTE

16,29

2.500

UNIDADE

5,69

250

UNIDADE

7,49

500

PACOTES

5,80

Governador Celso Ramos/SC, 04 de abril de 2022
CJP ALIMENTOS NATURAIS
LTDA
Contratada
Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2022 - PROCESSO Nº 017/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

Publicação Nº 3839873

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº87/2022
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
Aos 04 dias do mês de abril do ano de 2022 no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal
de Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio,
Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique da Silva,
são registrados os preços da empresa (s) ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida à Rodovia SC 281, s/n, km 9 galpão 2, Colônia
Santana, São José/SC inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 14.990.312/0001-02, neste ato representado pelo(a) Leonardo Camilo Inácio, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 728.436.409-20, portador(a) do RG n.° 2006298, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial n.º17/2022,
objeto do Processo n°17/2022. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório
respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição.
O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.
Itens constantes da Ata:
ITEM

17

22

23

29

42

43

47

ESPECIFICAÇÃO
Arroz agulhinha tipo 1 - branco, classe: longo, fino, tipo 1. O produto não deve apresentar grãos
disformes e percentual de impureza acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos),
sem pontos pretos devido ao rebrote. A embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes
de 1 kg, em embalagens de polietileno transparente atóxica, hermeticamente selado. O produto
deverá apresentar data de fabricação recente e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega na unidade. Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da
agricultura juntamente com a amostra.
MARCA: KIKA
Biscoito integral - Biscoito salgado integral 0% de gordura trans à base de: farinha de trigo integral
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, fibra de trigo, extrato de malte, sal, soro de
leite, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, estabilizante lecitina de soja, isento de açúcar em embalagem com aproximadamente 400g, conter data
de fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: ORQUIDEA
Biscoito sem glúten e sem lactose (sabores diversos) - Ingredientes: fécula de mandioca, polvilho,
amido de milho, açúcar, ovos, gordura de palma, fermento químico: bicarbonato de sódio e água.
NÃO DEVE CONTER GLÚTEN, LACTOSE, gordura vegetal hidrolisada, conservantes e corantes artificiais. Embalagem primária: polipropileno de no mínimo 150 g. Conter data de fabricação e prazo de
validade. Apresentar amostra.
MARCA: FERNANDES
Chá sortido – sachês – 10 unidades (cidreira, camomila, erva-doce, hortelã). Características técnicas:
acondicionado em envelope individual, tipo sachê, de papel impermeável, com vedações mecânicas
(selagem). Conter data de fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: NEILAR
Farinha de arroz - farinha de coloração branca, com cheiro e sabor característico de arroz, deve estar
livre de sujidades e impurezas. Isenta de glúten. Na embalagem deverá conter as seguintes informações: indicação do fabricante, ingredientes, data de validade e peso. Prazo de validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1kg. Embalagem de polietileno transparente,
atóxico. Apresentar amostra.
MARCA: URBANO
Farinha de arroz integral - farinha de arroz integral deve estar livre de sujidades e impurezas. Isenta
de glúten. Na embalagem deverá conter as seguintes informações: indicação do fabricante, ingredientes, data de validade e peso. Prazo de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg. Embalagem de polietileno transparente, atóxico. Apresentar amostra.
MARCA: URBANO
Farinha de trigo integral – fina, de 1ª qualidade, deverá ser fabricada a partir de grãos de trigo, sãos
e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitos em perfeito estado de conservação, não podendo
estar úmida fermentada, nem rançosa, com informação nutricional. Embalagem primaria: sacos de
papel de 1kg. Conter data de fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: ORQUIDEA

QUANT.

UNID.

VALOR UNITÁRIO R$

1.000

KG

3,70

1.000

PACOTE

5,89

600

PACOTE

12,78

500

CAIXA

3,05

500

KG

7,50

200

KG

10,20

1000

KG

4,45
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Fermento - em pó químico (para bolo). Embalagem plástica de 100g. Formato de substâncias ou
mistura de substâncias químicas que pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento
gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, fosfato mono cálcico,
bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio aumentando-lhes o volume e a porosidade. Deverá conter
aspecto, cor, odor e sabor próprios e que não contenha ácido fumárico nem fosfato tricálcico. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais. Apresentar amostra
MARCA:APTI
Macarrão Aletria (Cabelo De Anjo) - Características Técnicas: Macarrão com ovos e vitaminas tipo
cabelinho de anjo. Não deverá apresentar sujidade, bolor e manchas. Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida, ovos e corantes naturais. Embalagem: deve estar intacto, em pacotes de polipropileno, atóxico, com peso líquido de 500 g. Conter data de fabricação e prazo de validade. Apresentar
amostra.
MARCA: ORQUIDEA
Macarrão sem glúten – macarrão tipo parafuso, sem glúten, com farinha de arroz, cúrcuma, urucum
e ovos. Embalagem primária deverá ser de 500g. Conter data de fabricação e prazo de validade.
Apresentar amostra.
MARCA: URBANO
Milho de pipoca - De primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e
larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso. Suas condições deverão estar de acordo com a
NTA 33. Embalagem de 500g. Conter data de fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: SUPER 10
Polvilho doce - tipo de farináceo derivado da fécula de mandioca. Produto amiláceo extraído da
mandioca. Embalagens de 500g com data de fabricação e validade. Não conter glúten. Apresentar
amostra.
MARCA: VALE SUL
Rosquinhas de Polvilho - salgado - Biscoito de polvilho, sem glúten, pct 200g. Embalagem contendo
data de fabricação e validade. Apresentar amostra.
MARCA: FERNANDES
Sal marinho iodado - embalagem de 1 kg, plástica, contendo todas as especificações do produto,
data de fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: ZIZO
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3.000

UNIDADE

2,30

500

PACOTE

4,00

500

PACOTE

4,25

250

PACOTE

3,95

200

UNIDADE

6,20

1.000

PCT

7,20

1.500

KG

1,58

Governador Celso Ramos/SC, 04 de abril de 2022
ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI
Contratada
Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2022 - PROCESSO Nº 017/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

Publicação Nº 3839876

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº88/2022
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
Aos 04 dias do mês de abril do ano de 2022 no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal
de Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio,
Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique da Silva,
são registrados os preços da empresa (s)J&E CÓMÉRCIO ATACADISTA LTDA, estabelecida à Rua João jacinto machado, nº 1361, Sala 03,
Sul do Rio, Santo Amaro da Imperatriz/SC inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n°44.786.497/0001-90, neste ato representado
pela senhora Vanessa Fabiana Turnes , inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 053.897.659-40, portador do CNH n.°04013927272,
para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial
n.º17/2022, objeto do Processo n°17/2022. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento
convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente
de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.
Itens constantes da Ata:
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QUANT.

Corte congelado bovino em cubos – carne bovina músculo em cubos, congelada, sem osso, limpa,
sem tendões, sem pele e sem gordura. Embalada à vácuo, em pacotes de 01 (um) Kg, embalagens plásticas, transparentes, resistentes ao transporte, devidamente identificadas com etiquetas
de acordo com a Legislação Vigente e especificação de prazo de validade de no mínimo 3 meses
3.000
a partir da entrega. Apresentar certificado de inspeção estadual ou federal, registro de rótulo do
corte e laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da agricultura juntamente com
a amostra.
MARCA: MM
Carne moída - carne bovina de músculo moída congelada, sem osso, limpa, sem tendões, sem
pele e sem gordura. Cor vermelha sem manchas esverdeadas e odor característico. Produto deve
seguir a legislação vigente, embalada à vácuo, em pacotes de 01 (um) Kg, embalagens plásticas,
transparentes, resistentes ao transporte, devidamente identificadas com etiquetas de acordo com a
3.750
Legislação Vigente e especificação de prazo de validade de no mínimo 3 meses a partir da entrega.
Apresentar certificado de inspeção estadual ou federal, registro de rótulo do corte e laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da agricultura juntamente com a amostra.
MARCA: MM
Peito de frango congelado sem osso - de 1º qualidade; peito sem ossos e sem pele; partes inteiras;
sem tempero; congelada; com aspecto, cor, odor e sabor característico; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico de polietileno, fechado por solda térmica; atóxico; resistente,
constando lote validade e quantidade do produto; embalagem pesando aproximadamente 1 (um)
3.750
kg. Certificado de inspeção federal (SIF) ou estadual (SIE). Fabricação máximo de 30 dias. Deverá
ser transportado em veículo refrigerado. Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa,
ou ministério da agricultura juntamente com a amostra.
MARCA: MORGANA
Corte congelado bovino em cubos – carne bovina músculo em cubos, congelada, sem osso, limpa, sem
tendões, sem pele e sem gordura. Embalada à vácuo, em pacotes de 01 (um) Kg, embalagens plásticas,
transparentes, resistentes ao transporte, devidamente identificadas com etiquetas de acordo com a Legislação
Vigente e especificação de prazo de validade de no mínimo 3 meses a partir da entrega. Apresentar certificado de inspeção estadual ou federal, registro de rótulo do corte e laudo bromatológico credenciado pela
Anvisa, ou ministério da agricultura juntamente com a amostra.
MARCA: MM
Carne moída - carne bovina de músculo moída congelada, sem osso, limpa, sem tendões, sem pele e sem
gordura. Cor vermelha sem manchas esverdeadas e odor característico. Produto deve seguir a legislação
vigente, embalada à vácuo, em pacotes de 01 (um) Kg, embalagens plásticas, transparentes, resistentes ao
transporte, devidamente identificadas com etiquetas de acordo com a Legislação Vigente e especificação de
prazo de validade de no mínimo 3 meses a partir da entrega. Apresentar certificado de inspeção estadual ou
federal, registro de rótulo do corte e laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da agricultura juntamente com a amostra.
MARCA: MM
Peito de frango congelado sem osso - de 1º qualidade; peito sem ossos e sem pele; partes inteiras; sem tempero; congelada; com aspecto, cor, odor e sabor característico; sem manchas e parasitas; acondicionado em
saco plástico de polietileno, fechado por solda térmica; atóxico; resistente, constando lote validade e quantidade do produto; embalagem pesando aproximadamente 1 (um) kg. Certificado de inspeção federal (SIF) ou
estadual (SIE). Fabricação máximo de 30 dias. Deverá ser transportado em veículo refrigerado. Apresentar
laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da agricultura juntamente com a amostra.
MARCA: MORGANA
Colorau - deverá conter fubá ou farinha de mandioca, com urucum em pó, ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de sal e de óleos comestíveis. Deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade
e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso. Não poderá conter substâncias estranhas a sua composição
normal, exceto as previstas nesta norma, embalagem: embalagem primária do produto deverá ser de saco
polietileno transparente, atóxico resistente, lacrado, pacotes de 500g contendo data de fabricação e prazo de
validade. Apresentar amostra.
MARCA: SINHA
Farinha de mandioca - seca, tipo 1, isenta de sujidades, embalagem contendo 1 kg, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento
do consumo, acondicionado em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Apresentar laudo
bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da agricultura juntamente com a amostra.
MARCA: DINDA

UNID.

VALOR UNITÁRIO R$

KG
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Feijão carioca - de primeira qualidade, de safra recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos da variedade. Deve ser atendida
a legislação vigente – regulamento técnico para feijão. O produto deverá constituir-se de grãos sãos, limpos,
isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais ou outras sujidades e de infestação
de insetos vivos. As embalagens utilizadas no acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as características do mesmo: saco plástico
atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg, contendo as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável, data de fabricação e vencimento. Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da agricultura juntamente com a
amostra.
MARCA:BIEL
Fubá de milho fino - produto obtido pela moagem do grão de milho, desgerminado ou não, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar
úmidos ou rançosos, embalagem de 1 kg. O produto deverá ter validade mínima de 08 meses. O produto não
poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega. Apresentar amostra.
MARCA: DALON
Leite integral - leite em embalagem longa vida de 1 litro com data de fabricação e validade especificados e
demais itens de acordo com a legislação vigente. Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou
ministério da agricultura. Conter data de fabricação e prazo de validade juntamente com a amostra.
MARCA: TERRA VIVA
Macarrão espaguete, massa tipo espaguete sêmola, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpo, isenta
de matéria terrosa e parasitos. Embalagem primária deverá ser de 500g. Conter data de fabricação e prazo de
validade. Apresentar amostra.
MARCA: ROSANE
Macarrão Tipo Caramujinho - Características Técnicas: macarrão com ovos tipo conchinha. Não deverá apresentar sujidade, bolor e manchas.
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida, ovos e corantes naturais. Embalagem: deve estar intacto, em
pacotes de polipropileno, atóxico, com peso líquido de 500 g. Apresentar amostra.
MARCA: RASANE
Macarrão letrinha - Macarrão tipo letrinhas (alfabeto), embalagem com 500g, com massa de ovos pasteurizados. Informação nutricional: massa enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural, com prazo de
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra.
MARCA: RENATA
Queijo prato sem lactose fatiado - Produto elaborado unicamente com leite de vaca com aspecto de massa
semidura, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado, fatiado. Ingredientes: Leite (de vaca) integral, coagulante, enzima lactase e sal. Embalagem de 150g, com data de fabricação e validade. Apresentar amostra.
MARCA:VENEZA
Achocolatado com malte e ovos - Ingredientes: Açúcar orgânico, fibra solúvel, cacau em pó, extrato de malte,
albumina desidratada, sal, vitaminas (C, B3, B2, B6, B1 e A) e minerais (Cálcio, Ferro e Zinco). Embalagem
aluminizada contendo 1kg do produto com rotulagem completa de acordo com a legislação vigente. Conter
data de fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: BIOLAC
Achocolatado diet - em pó solúvel deve ser preparado com ingredientes sãos e limpos de primeira qualidade,
tendo aparência pó fino homogêneo, cor marrom, odor característico. Ingrediente: cacau, lecitina de soja,
maltodextrina, com edulcorantes naturais, Glicosídeos de Steviol, embalagem de 210 g. Conter data de fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: APTI
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Governador Celso Ramos/SC, 04 de abril de 2022
J&E CÓMÉRCIO ATACADISTA
LTDA
Contratada
Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 089/2022 - PROCESSO Nº 017/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

Publicação Nº 3839877

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº89/2022
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
Aos 04 dias do mês de abril do ano de 2022 no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal
de Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio,
Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique da Silva,
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são registrados os preços da empresa (s) MALVO COMERCIO ATACADISTA LTDA , estabelecida à Rua Menino Deus, n°14, barreiros São
José/SC inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n°05.327.107/0001-62, neste ato representado pelo Alexsandra Orlando, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.153.070.448-01, portador do RG 24.937651-9 SSP/SP, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial n.º17/2022, objeto do Processo n°17/2022. As
condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta
apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá
vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.
Itens constantes da Ata:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

28

Carne bovina corte em bife - resfriada, tipo paleta, cortado em bife com aproximadamente
150 g, proveniente de machos da espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção veterinária,
sem osso, contendo no máximo 6% de gordura. A carne deve apresentar-se livre de parasitas
e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. A embalagem deve ser
1.500
plástica, atóxica, resistente, transparente, contendo no máximo 2kg, etiquetada com o tipo
de carne, peso, validade. Apresentar na Proposta certificado de inspeção estadual ou federal,
registro de rótulo do corte e laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da
agricultura.
MARCA:MM

UNID.

KG

VALOR UNITÁRIO
R$

39,00

Governador Celso Ramos/SC, 04 de abril de 2022
MALVO COMERCIO ATACADISTA
LTDA
Contratada
Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2022 - PROCESSO Nº 017/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

Publicação Nº 3839879

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº90/2022
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
Aos 04 dias do mês de abril do ano de 2022 no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de
Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique da Silva, são
registrados os preços da empresa (s) PSM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida à Rua JULIO LUIZ DE AZEVEDO Nº 154, GANCHOS
DE FORA, GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 29.654.441/0001-99, neste ato representado
pelo(a) PAULO HENRIQUE VENÂNCIO, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 073.354.679-00, portador(a) do RG
nº 4680075 SSP/SC, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do
Pregão Presencial n.º17/2022, objeto do Processo n°17/2022. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes
do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta
Ata.
Itens constantes da Ata:
ITEM

03

04

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

Pão doce - peso de 50g por unidade. Embalagem plástica com etiqueta, constando data
de fabricação (que deve ser do mesmo dia da entrega) e data de validade, de no máximo
2 dias. Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da agricul- 40.000
tura juntamente com a amostra.
MARCA: PANIFICADORA PASSOS
Pão francês - peso de 50g por unidade. Embalagem plástica com etiqueta, constando
data de fabricação (que deve ser do mesmo dia da entrega) e data de validade, de no
máximo 2 dias. Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da 67.500
agricultura juntamente com a amostra.
MARCA: PANIFICADORA PASSOS

UNID.

VALOR UNITÁRIO R$

UNIDADE

0,95

UNIDADE

0,95
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Empanado de Tilápia - Ingredientes: aparas de tilápia, carne mecanicamente separada
da tilápia, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, proteína vegetal,
cebola, alho, sal, salsa, páprica doce, manjericão, pimenta do reino, manjerona, tomilho
e alecrim. Contem Glúten. Deverá ser embalado em sacos plásticos fechados com termo
seladora elétrica e colocados em caixa de papelão devidamente rotulados conforme apro22.500
vação perante ao ministério da agricultura. Apresentar registro no SIF/SIE e laudo bromatológico completo, com exames: físico-químico, microscópico, microbiológico e rotulagem,
por laboratorio credenciado pela Anvisa, ou ministério da agricultura juntamente com a
amostra.
MARCA: AD OCEANUM

UNIDADE

Pão doce - peso de 50g por unidade. Embalagem plástica com etiqueta, constando data de
fabricação (que deve ser do mesmo dia da entrega) e data de validade, de no máximo 2 dias.
Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da agricultura junta20.000
mente com a amostra.
MARCA: PANIFICADORA PASSOS
Pão francês - peso de 50g por unidade. Embalagem plástica com etiqueta, constando data
de fabricação (que deve ser do mesmo dia da entrega) e data de validade, de no máximo 2
dias. Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da agricultura
22.500
juntamente com a amostra.
MARCA: PANIFICADORA PASSOS
Empanado de Tilápia - Ingredientes: aparas de tilápia, carne mecanicamente separada da
tilápia, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, proteína vegetal, cebola,
alho, sal, salsa, páprica doce, manjericão, pimenta do reino, manjerona, tomilho e alecrim.
Contem Glúten. Deverá ser embalado em sacos plásticos fechados com termo seladora elétrica
e colocados em caixa de papelão devidamente rotulados conforme aprovação perante ao
7.500
ministério da agricultura. Apresentar registro no SIF/SIE e laudo bromatológico completo, com
exames: físico-químico, microscópico, microbiológico e rotulagem, por laboratorio credenciado
pela Anvisa, ou ministério da agricultura juntamente com a amostra.
MARCA: AD OCEANUM
Açúcar mascavo - de primeira qualidade, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno
transparente e resistente, com 1 kg, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, livre de parasitos e de detritos animais ou vegetais, produto legalizado na Vigilância Sanitária,
informações do produto, data de fabricação, prazo de validade e lote estampados na embalagem e
especificações do produto. Apresentar amostra.
MARCA: MINAMEL
Açúcar demerara tipo 1 - Produto processado da cana-de-açúcar, em forma cristalizada, de grãos
uniformes e amarelados. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor. Odor característico. A
embalagem deve estar intacta, acondicionada em embalagens atóxicas, de 1 kg cada pacote, de
polietileno leitoso, hermeticamente selado. Conter data de fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: GUARANI
Amido de milho - fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas
e parasitas, isento de umidade, fermentação e ranço. Sob a forma de pó, deverá produzir ligeira
crepitação quando comprimido entre os dedos. Embalagem: saco de polietileno transparente ou de
papel branco, acondicionado em caixas de papel cartão fechada com capacidade para 500g. Conter
data de fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: APTI
Arroz Amarelo Parboilizado - tipo 1, longo fino, constituídos de grãos inteiros isento de sujidades,
materiais estranhos e mofos, safra corrente e procedência nacional, embalagem plástica atóxica
limpa não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, com 1Kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar data de fabricação recente e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega na unidade. Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da
agricultura juntamente com a amostra.
MARCA: TIO MANOEL
Arroz integral - de primeira qualidade, constituídos de grãos inteiros isento de sujidades, materiais
estranhos e mofos, safra corrente e procedência nacional, embalagem plástica atóxica limpa não
violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, com 1Kg.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar data de fabricação recente e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega
na unidade. Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da agricultura
juntamente com a amostra.
MARCA: DELLAROZ
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Biscoito Salgado - tipo Cream Cracker, contendo farinha de trigo, açúcar, sal, malte ou extrato de
malte. Deverá conter glúten, não sortidas. O produto deverá ser fabricado a partir de matérias
primas, sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Sendo rejeitados os biscoitos malcozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem com
dupla proteção 400g, conter data de fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: ESTRELA
Coco ralado, sem açúcar, a base de polpa de coco desidratado. A embalagem deverá estar íntegra
e conter todas as informações de acordo as especificações técnicas da ANVISA. Embalagens com
1kg, deve conter procedência, identificação, lote, validade mínima de 4 meses a partir da data de
fabricação, informações nutricionais. Apresentar amostra.
MARCA: COPRA
Cominho em pó – acondicionado em embalagem plástica de 100g, contendo todas as especificações
do produto, data de fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: DA FILÓ
Ervilhas – 100 % naturais frescas congeladas embalagens de 300g. Conter data de fabricação e
prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: SEARA
Farinha de aveia - Deve ser pura, sem adição de outro ingrediente. Embalagem de polietileno transparente, atóxico ou reembaladas em caixa de papelão. Validade para consumo: 06 meses a partir da
data de entrega. Embalagem de 200 g. Apresentar amostra.
MARCA: NEILAR
Feijão preto - de primeira qualidade, de safra recente, constituído por grãos de boa qualidade,
suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos da variedade. Deve ser atendida a legislação vigente – regulamento técnico para feijão. O produto deverá
constituir-se de grãos sãos, limpos, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais
ou vegetais ou outras sujidades e de infestação de insetos vivos. As embalagens utilizadas no
acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as características do mesmo: saco plástico atóxico, transparente,
resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg, contendo as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável, data de fabricação e vencimento.
Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da agricultura juntamente
com a amostra.
MARCA: URBANO
Filé de cação congelado - filé cação congelado acondicionado em sacos plásticos atóxicos resistentes
e lacrados. Pacote contendo - peso liquido 02kg. Produto obtido através da secção longitudinal do
cação integro limpo eviscerado, manipulados sob rígidas condições higiênicas, livres de espinhas,
escamas ou resíduos de vísceras. Os filés deverão estar íntegros e serem julgados em face de
características próprias de sua espécie não deverá ser de aspecto alterado mutilado traumatizado
ou deformado e não poderá apresentar cheiro ou sabor anormais e não apresentar cheiro ou sabor
anormais e não apresentar lesões doenças microbianas ou estar infestado por parasitas peixe in
natura tipo file de cação, sem pele, sem osso, sem espinha, limpo filetado, com cor, cheiro e sabor
próprios. Sem manchas esverdeadas e parasitas. Acondicionados em embalagens plásticas com
(S.I.E.) ou (S.I.F) dados do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado
na embalagem. Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da agricultura juntamente com a amostra.
MARCA: PEIXARIA THIAGO
Geléia de frutas diet - isenta de açúcar e glúten, sabores variados, potes de 220 gramas com lacre
de proteção. No rótulo deve conter prazo de validade/ lote, informação nutricional. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data da entrega. Apresentar amostra.
MARCA: RITTER
Iscas de Coxa/Sobrecoxa s/ Pele E s/ Osso - Características Técnicas: Coxa/Sobrecoxa de frango,
congelado, sem osso, sem pele, sem aponevroses e/ou cartilagem. O percentual máximo de gordura
aparente Edital SAP.UPR 3842786 SEI 19.0.065974-0 / pg. 17 4 aceita é de no máximo 7%. O
produto não poderá apresentar mais do que 5% de líquido após o descongelamento. Deverá ter
contornos definidos, firmes e sem manchas, peça lisa, coloração clara e odor característico. Não
deverá apresentar sujidades, penas, vísceras e carcaça. Não poderá conter excesso de gelo. O
produto não poderá conter glúten. Embalagens: Deve estar intacta. O produto deve estar acondicionado em sacos de polietileno leitoso ou transparente, com conteúdo de 1 kg. Na embalagem deve
constar: peso, data de fabricação, carimbo de inspeção estadual ou federal e procedência da carne.
Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da agricultura juntamente
com a amostra.
MARCA: PERDIGÃO
Leite de soja - leite de soja com 0% lactose, 0% colesterol e 0% glúten. Enriquecido com vitaminas,
embalagem longa vida de 1L. Conter data de fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: PURITY
Leite sem lactose - leite semidesnatado, com 0% de lactose em embalagem longa vida de 1 litro.
Conter data de fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: ITALAC
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Macarrão espaguete integral - com Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico e corantes. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpo, isenta de matéria terrosa
e parasitos. Embalagem primária deverá ser de 500g. Conter data de fabricação e prazo de validade.
Apresentar amostra.
MARCA: ROSANE
Óleo de canola - embalagem plástica de 900 ml. O produto deverá ser obtido de matéria prima
vegetal em bom estado sanitário, e estar isento de substâncias estranhas à sua composição e de
componentes indicativos de alteração do produto ou de emprego de tecnologia adequada, características organolépticas: o produto deverá apresentar aparência, cor, odor e sabor característicos e
isento de ranço e outras peculiaridades indesejáveis. Conter data de fabricação e prazo de validade.
Apresentar amostra.
MARCA: LIZA
Pão de forma - superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça, miolo consistente sedoso e macio,
tipo tradicional, peça fatiada composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó;
sal; água; fermento biológico e outras substâncias permitidas; embalado em saco plástico atóxico;
embalagem de 500g. Conter data de fabricação e prazo de validade. Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da agricultura juntamente com a amostra.
MARCA: PANIFICADORA PASSOS
Pão integral - contendo farinha de trigo integral, farinha de trigo comum, sem adição de açúcar e
sem gordura, com casca e fatiado. Conter data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de
500g. Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da agricultura juntamente com a amostra.
MARCA: PANIFICADORA PASSOS
Pão sem glúten, sem lactose e sem açúcar - Pão fatiado sem glúten, sem açúcar e sem lactose.
Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de no mínimo 380g. Ingredientes:
Fécula de mandioca, amido de milho, farinha de arroz orgânica, farinha de soja, sal, fermento, aipim
ou batata doce. Prazo de Validade: 07 dias; Data de Fabricação: 1 dia da data de entrega. Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da agricultura juntamente com a
amostra.
MARCA: PANIFICADORA PASSOS
Sobrecoxa de Frango Desossada - Características Técnicas: Sobrecoxa de frango, sem osso e sem
pele, congelada. Não deve apresentar formações de cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. Deverão ser transportados de acordo com as
normas da Vigilância Sanitária. Embalagem: Deve estar intacta. O produto deve estar acondicionado
em sacos de polietileno leitoso ou transparente, com conteúdo de 1 kg, dentro de caixas de papelão. Na embalagem deve constar: peso, data de fabricação, carimbo de inspeção estadual ou federal
e procedência da carne. Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da
agricultura juntamente com a amostra.
MARCA: MACEDO
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Governador Celso Ramos/SC, 04 de abril de 2022
PSM COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI
Contratada
Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 091/2022 - PROCESSO Nº 017/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

Publicação Nº 3839883

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº91/2022
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
Aos 04 dias do mês de abril do ano de 2022 no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal
de Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio,
Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique da Silva,
são registrados os preços da empresa (s) SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, estabelecida à Rua Gonçalves Júnior, nº 109, Centro,
Anitápolis/SC, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.154.286/0001-19, neste ato representado pelo(a) Vanessa de Oliveira
Sebold, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 052.944.469-01, portador(a) do RG n.º 5146021, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial n.º17/2022,
objeto do Processo n°17/2022. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório
respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição.
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O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.
Itens constantes da Ata:
ITEM

34

53

58

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

Composto lácteo – Com óleos vegetais e fibras. Vitaminas A, C e D, ferro, zinco e selênio. ASPECTO: pó uniforme sem grumos, cor branco amarelado, não conter substâncias estranhas macro e
microscopicamente visíveis. Características físico-químicas: O composto lácteo deverá conter apenas
proteínas, gorduras e outras substâncias minerais do leite e nas mesmas proporções relativas,
salvo quando ocorrer originada por processo tecnologicamente adequado. Sem adição de açúcar e
com ácidos graxos essenciais (ácido linoleico e ácido a-linoleico. Embalagem: com peso líquido de
1.500
380 gramas, embalagem individual do produto deverá ser recipiente de um único uso, hermético,
adequado para as condições previstas de armazenamento e que confira uma proteção apropriada
contra a contaminação. Apresentar laudo bromatológico credenciado pela Anvisa, ou ministério da
agricultura juntamente com a amostra.
MARCA: NINHO FASES 3+
Fórmula infantil - Fórmula infantil de seguimento para lactentes com proteínas lácteas para bebês a
partir dos 6 meses de vida. Composto de Lactose, Leite parcialmente desnatado em pó, Óleos vegetais (Óleo de Canola, Óleo de Coco, Óleo de Girassol, Óleo de Palma), Soro de leite, Galactooligosacarídeo, frutooligosacarídeo, Maltodextrina, Carbonato de cálcio, Óleo de Peixe, Mortierella alpina,
Vitamina C, Caseinato de cálcio, Taurina, Inositol, Nucleotídeos (uridina, citidina, adenosina, inosina
e guanosina), Sulfato de ferro, Vitamina E, Fosfato de potássio, Sulfato de Zinco, cloreto de colina,
1.000
niacina, Fosfato de cálcio tribásico, Gluconato cúprico, D-pantotenato de cálcio, Vitamina A, Vitamina
B1, Vitamina D, Vitamina B2, Vitamina B6, Iodato de potássio, Sulfato de manganês, Ácido fólico,
Vitamina K, Selênio, Biotina, Vitamina B12, Emulsificante mono e diglicerídeos. Lata 400g. Conter
data de fabricação e prazo de validade. Apresentar amostra.
MARCA: NAN COMFORT 2
Iogurte com polpa de frutas - produto lácteo produzido através de fermentação láctea, mediante
ação de cultivos de microorganismos específicos. Ingredientes: leite pasteurizado padronizado,
açúcar, preparado de frutas, corante natural, aroma idêntico ao natural, acidulante ácido citríco, conservante sorbato de potássio, fermento lácteo, estabilizantes e espessante. Não contendo corantes
2.500
artificiais. Sabores morango, salada de frutas, abacaxi, coco. Embalagem de 900 g ou 1l. Validade:
mínimo de 30 dias. Apresentar laudo bromatológico, ficha técnica assinada, Inspeção estadual ou
federal da unidade produtora juntamente com a amostra.
MARCA: LASOROLI

UNID.

VALOR UNITÁRIO R$

LATA

17,95

LATA

35,50

LITRO

10,99

Governador Celso Ramos/SC, 04 de abril de 2022
SEBMED PRODUTOS PARA A
SAUDE EIRELI,
Contratada
Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 092/2022 - PROCESSO Nº 001/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
Publicação Nº 3839887

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº92/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B e E GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO
RAMOS/SC
Aos 13 dias do mês de Abril do ano de 2022 no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos/SC,
através da Secretaria Municipal de Saúde, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos
do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.857.731/0001-60, representada por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique
da Silva, são registrados os preços da (s) empresa (S) SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA estabelecida à Rua Linha São Roque,
S/N, Caixa Postal 77, Interior, Chapecó/SC inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 03.392.348/0001-60, neste ato representado
pelo Sandra Marta Balbinot, brasileiro(a), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 018.815.809-03, portador do RG n.° 2759492,
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B e E GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO
RAMOS/SC, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial n.º 01/2022, objeto do Processo n° 01/2022. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta
apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá
vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.
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Itens constantes da Ata:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM

01

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL
DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

UNID

QUANT

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

KG

40.000,00

6,11

244.400,00

Governador Celso Ramos/SC, 13 de abril de 2022
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contratada

Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2022 - PROCESSO Nº 028/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S)
ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA, CAIXAS DE GORDURA,
FOSSAS E SERVIÇO DE CAMINHÃO HIDROJATO CONFORME A NECESSIDADE PARA ATENDER AS SECRETARIAS
DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELS

Publicação Nº 3839899

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº93/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA, CAIXAS DE GORDURA, FOSSAS E SERVIÇO DE CAMINHÃO HIDROJATO CONFORME A NECESSIDADE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos 13 dias do mês de abril do ano de 2022 no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal
de Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio,
Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique da Silva,
são registrados os preços da empresa (s) ACENTRAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS, estabelecida à Rua WILSON MENESES Nº 212, CAMPINAS,
SÃO JOSÉ/SC inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 10.822.506/0001-30, neste ato representado pelo(a) JOÃO DA COSTA
RODRIGUES, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 896.268.349-77, portador(a) do RG nº 5422562, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA, CAIXAS DE GORDURA,
FOSSAS E SERVIÇO DE CAMINHÃO HIDROJATO CONFORME A NECESSIDADE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial n.º28/2022, objeto do Processo n°28/2022. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do
instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.
Itens constantes da Ata:
ITEM
1
2
3
4

ESPECIFICAÇÃO
SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E
OUTROS ATRAVÉS DE CAMINHÃO HIDROJATO DE NO, MÍNIMO, 12M³ INCLUINDO MOTORISTA, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.
SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.
SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E
OUTROS ATRAVÉS DE CAMINHÃO HIDROJATO DE NO, MÍNIMO, 12M³ INCLUINDO MOTORISTA, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

QUANT.

UNID.

VALOR UNITÁRIO R$

375

HORAS

395,00

750

M³

294,00

1125

M³

78,00

125

HORAS

395,00

5

SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA,
250
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

M³

294,00

6

SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

M³

78,00

375

Governador Celso Ramos/SC, 13 de abril de 2022
ACENTRAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS
Contratada
Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 094/2022 - PROCESSO Nº 028/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S)
ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA, CAIXAS DE GORDURA,
FOSSAS E SERVIÇO DE CAMINHÃO HIDROJATO CONFORME A NECESSIDADE PARA ATENDER AS SECRETARIAS
DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELS

Publicação Nº 3839909

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº94/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA, CAIXAS DE GORDURA, FOSSAS E SERVIÇO DE CAMINHÃO HIDROJATO CONFORME A NECESSIDADE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos 13 dias do mês de abril do ano de 2022 no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos/SC,
através da Secretaria Municipal de Saúde, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos
do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.857.731/0001-60, representada por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique
da Silva, são registrados os preços da (s) empresa (S) ACENTRAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS, estabelecida à Rua WILSON MENESES Nº 212,
CAMPINAS, SÃO JOSÉ/SC inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 10.822.506/0001-30, neste ato representado pelo(a) JOÃO
DA COSTA RODRIGUES, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 896.268.349-77, portador(a) do RG nº 5422562,
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA, CAIXAS DE
GORDURA, FOSSAS E SERVIÇO DE CAMINHÃO HIDROJATO CONFORME A NECESSIDADE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial n.º28/2022, objeto do Processo n°28/2022. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as
constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta
ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura
desta Ata.
Itens constantes da Ata:
ITEM
1
2
3
4

ESPECIFICAÇÃO
SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTROS ATRAVÉS DE CAMINHÃO HIDROJATO DE NO, MÍNIMO, 12M³ INCLUINDO MOTORISTA,
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.
SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.
SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTROS ATRAVÉS DE CAMINHÃO HIDROJATO DE NO, MÍNIMO, 12M³ INCLUINDO MOTORISTA,
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

QUANT.

UNID.

VALOR UNITÁRIO R$

375

HORAS

395,00

750

M³

294,00

1125

M³

78,00

125

HORAS

395,00

5

SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

250

M³

394,00

6

SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

375

M³

78,00

Governador Celso Ramos/SC, 13 de abril de 2022
ACENTRAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS
Contratada
Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 095/2022 - PROCESSO Nº 028/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S)
ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA, CAIXAS DE GORDURA,
FOSSAS E SERVIÇO DE CAMINHÃO HIDROJATO CONFORME A NECESSIDADE PARA ATENDER AS SECRETARIAS
DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELS

Publicação Nº 3839926

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº95/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA, CAIXAS DE GORDURA, FOSSAS E SERVIÇO DE CAMINHÃO HIDROJATO CONFORME A NECESSIDADE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos 13 dias do mês de abril do ano de 2022 no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal
de Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio,
Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique da Silva,
são registrados os preços da empresa (s) DEDETIZADORA NAVARINI LTDA, estabelecida à Rua ARGENTINA SILVA Nº 1800, ENCRUZILHADA, BIGUAÇU/SC inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 11.377.392/0001-29, neste ato representado pelo(a) GUSTAVO SOUZA
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DA ROCHA, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 086.090.869-09, portador(a) do RG nº 6.129.176, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA, CAIXAS DE GORDURA,
FOSSAS E SERVIÇO DE CAMINHÃO HIDROJATO CONFORME A NECESSIDADE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial n.º28/2022, objeto do Processo n°28/2022. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do
instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.
Itens constantes da Ata:
ITEM
7

8

9

10

11

12

13

14

ESPECIFICAÇÃO
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA DE ATÉ 250L INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DENTRO DAS
TÉCNICAS EXIGIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA DE ATÉ 500L INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DENTRO DAS
TÉCNICAS EXIGIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA DE ATÉ 1.000L INCLUINDO
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DENTRO DAS
TÉCNICAS EXIGIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA DE ATÉ 2.000L INCLUINDO
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DENTRO DAS
TÉCNICAS EXIGIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA DE ATÉ 3.000L INCLUINDO
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DENTRO DAS
TÉCNICAS EXIGIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA DE ATÉ 5.000L INCLUINDO
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DENTRO DAS
TÉCNICAS EXIGIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA DE ATÉ 10.000L INCLUINDO
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DENTRO DAS
TÉCNICAS EXIGIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA DE ATÉ 20.000L INCLUINDO
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DENTRO DAS
TÉCNICAS EXIGIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

QUANT.

UNID.

VALOR UNITÁRIO R$

60

UNID.

235,00

230

UNID.

287,00

100

UNID.

309,99

30

UNID.

349,99

30

UNID.

399,99

30

UNID.

419,99

30

UNID.

499,99

30

UNID.

644,99

Governador Celso Ramos/SC, 13 de abril de 2022
DEDETIZADORA NAVARINI LTDA
Contratada
Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 096/2022 - PROCESSO Nº 028/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S)
ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA, CAIXAS DE GORDURA,
FOSSAS E SERVIÇO DE CAMINHÃO HIDROJATO CONFORME A NECESSIDADE PARA ATENDER AS SECRETARIAS
DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELS

Publicação Nº 3839928

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº96/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA, CAIXAS DE GORDURA, FOSSAS E SERVIÇO DE CAMINHÃO HIDROJATO CONFORME A NECESSIDADE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos 13 dias do mês de abril do ano de 2022 no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos/SC,
através da Secretaria Municipal de Saúde, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos
do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.857.731/0001-60, representada por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique
da Silva, são registrados os preços da (s) empresa (S) DEDETIZADORA NAVARINI LTDA, estabelecida à Rua ARGENTINA SILVA Nº 1800,
ENCRUZILHADA, BIGUAÇU/SC inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 11.377.392/0001-29, neste ato representado pelo(a)
GUSTAVO SOUZA DA ROCHA, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 086.090.869-09, portador(a) do RG nº
6.129.176, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA,
CAIXAS DE GORDURA, FOSSAS E SERVIÇO DE CAMINHÃO HIDROJATO CONFORME A NECESSIDADE PARA ATENDER AS SECRETARIAS
DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificado no quadro
abaixo, resultante do Pregão Presencial n.º28/2022, objeto do Processo n°28/2022. As condições a serem praticadas neste registro de
preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais
integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data
de assinatura desta Ata.
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Itens constantes da Ata:
ITEM

7

8

9

10

11

12

13

14

ESPECIFICAÇÃO
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA DE ATÉ 250L INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DENTRO DAS TÉCNICAS
EXIGIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA DE ATÉ 500L INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DENTRO DAS TÉCNICAS
EXIGIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA DE ATÉ 1.000L INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DENTRO DAS TÉCNICAS
EXIGIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA DE ATÉ 2.000L INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DENTRO DAS TÉCNICAS
EXIGIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA DE ATÉ 3.000L INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DENTRO DAS TÉCNICAS
EXIGIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA DE ATÉ 5.000L INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DENTRO DAS TÉCNICAS
EXIGIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA DE ATÉ 10.000L INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DENTRO DAS TÉCNICAS
EXIGIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA DE ATÉ 20.000L INCLUINDO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DENTRO DAS TÉCNICAS
EXIGIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

QUANT.

UNID.

VALOR
UNITÁRIO
R$

60

UNID.

235,00

230

UNID.

287,00

100

UNID.

309,99

30

UNID.

349,99

30

UNID.

399,99

30

UNID.

419,99

30

UNID.

499,99

30

UNID.

644,99

Governador Celso Ramos/SC, 13 de abril de 2022
DEDETIZADORA NAVARINI LTDA
Contratada
Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 212 CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 05/2017

Publicação Nº 3841126

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 212
Concurso Público Edital nº 05/2017
O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com a homologação dos resultados do Concurso Público Edital nº 05/2017, com fundamentos na Lei Complementar Municipal nº 1085/16,
através do secretário municipal de administração CONVOCA (os) candidato (s) relacionado (s) abaixo:
Classificação/Inscrição/Nome

Cargo

006 064739 EDUARDO ROSA DOS SANTOS

VETERINARIO (A)

1) Os Convocados deverão comparecer em até 30 (trinta) dias a contar desta data, das 13:30 ás 18:00 horas no Paço Municipal junto ao
setor de Recursos Humanos, sito a Praça 6 de novembro, 01 – Centro, para manifestar seu interesse de ingressar no quadro de servidores
da administração municipal.
2) Decorrido o prazo acima especificado, o não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) caracterizará sua desistência, implicando, de imediato, na extinção de todo e qualquer direito de nomeação.
3) Os convocados deverão apresentar os documentos abaixo:
3.1.comprovação da aptidão física e mental para exercício do cargo, elaborado por junta médica funcional municipal; 3.2.prova de nacionalidade, para estrangeiros naturalizados; 3.3.declaração de não acumulação, de acumulação lícita ou impedimento para o exercício de cargos,
empregos ou funções públicas, se aposentado em outro cargo ou emprego público e a não percepção de proventos aposentadoria por
invalidez, pagos por qualquer regime previdenciário 3.4.prova de gozo dos direitos políticos; no site do tribunal de justiça;https://esaj.tjsc.
jus.br/sco/abrircadastro.do(certidão para fins eleitorais 3.5.certidão criminal, na comarca de Biguaçú e onde reside; https://esaj.tjsc.jus.
br/sco/abrircadastro.do 3.6.certidão de quitação eleitoral (no site do tse) 3.7.declaração de bens (cópia de declaração de imposto de renda
ou formulário próprio no setor de pessoal 3.8.cópia e original do comprovante de escolaridade (certificado/diploma) 3.9.cópia e original da
comprovação de registro em entidade de classe (para os cargos que a exige) 3.10.cópia e original do certificado de dispensa de incorporação
ou documento similar (para o sexo masculino 3.11.cópia e original da c.n.h. carteira nacional de habilitação (para os cargos de motorista)
3.12.cópia e original da carteira de identidade (rg) 3.13.cópia e original do cpf (regular) certidão no site da receita federal 3.14.cópia e
original da carteira de trabalho (páginas: da foto e dos dados pessoais) 3.15.cópia e original do cartão de pis 3.16.cópia e original do título
de eleitor 3.17.cópia e original da certidão de nascimento dos dependentes (caso tenha) 3.18.foto ¾ recente (Se possível em encaminhar
em meio digital) e-mail: rhgovcsr@gmail.com
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4) Para emissão do comprovante de aptidão física e mental conforme item 3.1, o candidato deverá comparecer de imediato na Prefeitura
para se apresentar a junta médica afim de receber a relação de exames a serem providenciados os quais deverão ser entregues junto aos
demais documentos até o prazo estipulado no item 1. 5) Além dos documentos do item 3, poderá ser solicitado outros documentos complementares que se fizerem necessário.
Governador Celso Ramos, 19 e abril 2022
Alcides Pereira
Secretario Administração

SAMAE - Gov. Celso Ramos
PORTARIA SAMAE Nº 56/2022 - NOVA COMISSÃO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO
SAMAE DE GOVERNADORNADOR CELSO RAMOS

Publicação Nº 3839412

PORTARIA Nº 56/2022
O DIRETOR DO SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Governador Celso Ramos no uso de suas atribuições legais e da
competência que lhe confere a Lei Municipal nº 1164/2017 de 30 de Janeiro de 2017,
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Comissão de Licitação na modalidade Pregão Presencial do SAMAE de Governador Celso Ramos.
Art. 2º - Fica designado como Pregoeiro:
Matricula Nome
376 Kleber Kair - Ocupante de Cargo Efetivo
Art. 3º - Ficam designados para compor a equipe de apoio do Pregoeiro os servidores:
Matricula Nome
058 Simone Eugenita dos Passos Cabral - Ocupante de Cargo Efetivo
081 Renato da Silva - Ocupante de Cargo Efetivo
314 Hiago Miranda – Cargo Comissionado
261 Danilo Valdenir Martins - Ocupante de Cargo Comissionado
Art. 2º - Revogar a Portaria nº 35/2022 de 08 de Janeiro de 2022
Registre-se, Publique-se, Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos-SC, 14 de Abril 2022.
NEDISON NILDO MARTINS
Diretor Geral do Samae
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PORTARIA SAMAE Nº 57/2022 - NOVA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SAMAE DO MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR CELSO RAMOS

Publicação Nº 3839416

PORTARIA Nº 57/2022
O DIRETOR DO SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de
Governador Celso Ramos no uso de suas atribuições legais e da competência
que lhe confere a Lei Municipal nº 1164/2017 de 30 de Janeiro de 2017,
RESOLVE:
Art. 1 – Fica constituída a Comissão Permanente de Licitação do SAMAE do
município de Governador Celso Ramos composta dos seguintes membros:
Presidente
Matricula Nome
310
Fabiano Francisco Monteiro
Membros
Matricula
385
76
364
396

Nome
Gilcelio Adjaime Monteiro
Angilberto Roberto Amon
Silvino Pinto Monteiro Junior
Hitallo Monteiro de Lima

Art. 2º - Revogar a Portaria 52/2022 de 01 de Abril de 2022.

Registre-se, Publique-se, Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 14 de Abril de 2022.

____________________________________
NEDISON NILDO MARTINS
Diretor Geral do Samae

Av. Bela Vista, km 14 - Calheiros - Governador Celso Ramos - Fone: (48) 3047 8647
Email: licitacoes@samaegcr.com.br - Site: samaegcr.com.br

1
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Grão Pará
Prefeitura
LEI ORDINÁRIA Nº 2.250/2022 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO E REPASSE FINANCEIRO
EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO À SAÚDE DE SANTA CATARINA – AASSC

Publicação Nº 3839118

LEI MUNICIPAL Nº 2.250/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO E REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO À SAÚDE DE
SANTA CATARINA – AASSC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
HELIO ALBERON JUNIOR, Prefeito do Município de Grão-Pará, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos os munícipes que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio a fim de repassar subvenção social em favor da ASSOCIAÇÃO DE
APOIO À SAÚDE DE SANTA CATARINA - AASSC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.236.080/0001-81, com sede na Rua Jerônimo Coelho, nº
293, Sala 902, Centro, Florianópolis, Santa Catarina, no exercício financeiro de 2022, no valor total de até R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos
reais).
§ 1º. O valor poderá ser divido em parcelas.
§ 2º. As despesas da presente lei serão consignadas no orçamento do exercício corrente.
Art. 2º O Termo de Repasse de Valores de que trata a presente Lei será realizado através do Fundo Municipal de Saúde de Grão-Pará, sendo
que o mesmo tem por objeto a manutenção das atividades desenvolvida pela Entidade.
Art. 3º Fica o Poder Executivo dispensado da realização de chamamento público, conforme previsto no art. 30, inciso VI, da Lei Federal nº
13.019/2014.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Paço Municipal João Batista Alberton, 13 de abril de 2022.
HELIO ALBERTON JUNIOR
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
EDMAR KEMPER NANDI
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

LEI ORDINÁRIA Nº 2.251/2022 - DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI Nº 2.211/2021, DE 1º DE SETEMBRO
DE 2021 (PPA 2022-2025

Publicação Nº 3839124

LEI MUNICIPAL N. 2.251/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI Nº 2.211/2021, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021 (PPA 2022-2025), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
HELIO ALBERTON JUNIOR, Prefeito do Município de Grão-Pará, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterada a Lei Municipal nº 2.211/2021, de 1º de setembro de 2021, pela inclusão de uma nova ação, conforme segue:
Programa: 003 - Grão-Pará em Desenvolvimento da Segurança e Defesa Civil
Ação
Recurso
Meta Financeira
1.020 – Ampliação do Sistema de Videomonitora- 0.3.79.5079 - Emendas Parlamentares Impositivas
100.000,00
mento
- Transferências do Estado

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal João Batista Alberton, 13 de abril de 2022.
HELIO ALBERTON JUNIOR
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
EDMAR KEMPER NANDI
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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LEI ORDINÁRIA Nº 2.252/2022 - AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO
DO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ

Publicação Nº 3839128

LEI MUNICIPAL N. 2.252/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ E ALTERA ANEXOS DAS
LEIS Nº 2.211, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021, (PPA), 2.215, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021, (LDO), 2.277, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021,
(LOA), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
HELIO ALBERTON JUNIOR, Prefeito do Município de Grão-Pará, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Ficam modificadas, no Demonstrativo de Compatibilização da Programação dos Orçamentos com a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
com o Plano Plurianual, com a Lei Municipal nº 2.277, de 03 de novembro de 2021, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
Grão-Pará, seus Órgãos e Entidades, para o Exercício de 2022, as ações valoradas e especificadas abaixo.
Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente do Município de Grão-Pará até os valores
abaixo relacionados:
04.00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO URBANO

04.03

DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

1.2020

AMPLICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO

4.4.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas

0.3.79.5079 - Emendas Parlamentares Impositivas Transferências do Estado

R$

100.000,00

Art. 3º. Para cobertura da abertura do crédito adicional especial definido no artigo segundo desta Lei, fica reduzido o Superávit Financeiro
de Exercícios Anteriores, do recurso utilizado.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal João Batista Alberton, 13 de abril de 2022.
HELIO ALBERTON JUNIOR
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
EDMAR KEMPER NANDI
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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CONTRATO N 31-2022 POSSOLI VEÍCULOS LTDA (CAMINHÃO CAÇAMBA

Publicação Nº 3840863

CONTRATO N. 31/2022
(13 DE ABRIL DE 2022)
Contrato, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, com sede na Rua Barão do Rio
Branco, n. 187, Centro, Grão-Pará/SC, inscrita no CNPJ/MF sob n. 82.558.149/0001-55, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato, representada por seu Prefeito Municipal,
Senhor HELIO ALBERTON JUNIOR, e POSSOLI VEÍCULOS LTDA, empresa estabelecida em
Avenida Jorge Elias de Lucca, n. 720, Nossa Senhora da Salete, Criciúma/SC, inscrita no CNPJ/MF sob
n. 02.777.098/0001-13, doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada por seu sócio,
Senhor AZANOR FABIO POSSOLI, brasileiro, casado, inscrito no CNPF n. 017.738.149-31,
mediante sujeição mútua à proposta e às seguintes cláusulas contratuais:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA O SETOR
AGRÍCOLA E DE INFRAESTRUTURA PARA O MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
CONFORME PROCESSO SCC 00020121/2021, PORTARIA ESTADUAL SEF535 DE
29/12/2021, de acordo com as especificações técnicas, marcas e preços unitários homologados,
conforme descrições e marcas adiante descritas.
ITEM

DESCRIÇÃO

Caminhão
Novo
Zero
KM,
ano/modelo 2022/2022, cor branca,
tração 6x4, com cabine simples,
vidros e retrovisores elétricos, ar
condicionado, motor movido a óleo
diesel, com no mínimo 6 cilindros
verticais em linha, com potência de no
mínimo 256CV, com gerenciamento
eletrônico de combustível com
sistema de injeção individual, com
caixa de câmbio manual de no
1
mínimo 06 marchas, com direção
hidráulica, com rodas aros 7.50X22,5,
pneus 275/80R 22,5, radiais, sem
câmara, com freio a ar comprimido de
dois circuitos, tambor nas rodas
dianteiras e traseiras, com entre eixos
adequado para instalação de caçamba
basculante, equipado com caçamba
basculante com capacidade mínima de
12M³. garantia de 12 meses sem
limite de quilometragem.
VALOR TOTAL GERAL

MARCA

IVECO
TECTOR
260E30

QUANT.

1

VALOR
MÁX.
UNITÁRIO

VALOR
MÁX.
TOTAL

R$
R$
607.000,00 607.000,00
R$ 607.000,00

CLÁUSULA II - DO VALOR
A contratante pagará à contratada os preços homologados no Processo de Licitação n. 39/2022- Edital
de Pregão Eletrônico n. 09/2022-PE, de 21 de março de 2022, no valor total de R$ 605.000,00
(seiscentos e cinco mil reais).
Parágrafo Único. Os preços cotados no processo licitatório acima referido e homologados pelo
Prefeito Municipal serão fixos e irreajustáveis.
1
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CLÁUSULA III - DA ENTREGA
A entrega deverá ocorrer no pátio da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ, DENTRO
DE, NO MÁXIMO, 120 (CENTO E VINTE) DIAS, após a assinatura deste Contrato.
CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE
ENTREGA DO OBJETO LICITADO e apresentação da respectiva nota fiscal. Os preços
homologados, adjudicados e contratados serão fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA V - DA VIGÊNCIA
O presente contrato entrará em vigor em 13 de abril de 2022, com vigência de 12 (doze) meses,
contados de sua assinatura.
CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
I. Efetuar os pagamentos referentes ao objeto licitado a ser adquirido e verificar se o mesmo se
encontra, em conformidade com as especificações técnicas estipuladas contratualmente.
CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I. Entregar, no pátio da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ, do Município de GrãoPará/SC, DENTRO DE, NO MÁXIMO, 120 (CENTO E VINTE) DIAS, o objeto licitado com as
especificações e marca estipulada contratualmente, após homologação e adjudicação da licitação e
após a assinatura do Contrato;
II. Emitir nota fiscal do objeto a ser entregue;
III. Prestar garantia contratual mínima de 01 (um) ano após fornecimento dos objetos, acrescida da
garantia legal de que trata do CDC.
CLÁUSULA VIII - DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS
Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento municipal, classificada e
codificada sob o n.:
(39) 05.001.1.001.4.4.90.00.00.0.1.79.5079 – Valor Previsto: R$ 350.000,00
(78) 10.001.1.003.4.4.90.00.00.0.1.34.5034 – Valor Previsto: R$ 200.000,00
(78) 10.001.1.003.4.4.90.00.00.0.1.64.5064 – Valor Previsto: R$ 57.000,00
CLÁUSULA IX - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes em virtude de inadimplemento de
qualquer cláusula ou condição.
CLÁUSULA X - DO PROCESSO LICITATÓRIO
Faz parte deste contrato o Processo de Licitação n. 39/2022 - Edital de Pregão Eletrônico n. 09/2022PE, de 21 de março de 2022, da Prefeitura Municipal de Grão-Pará.
CLÁUSULA XI - DAS SANÇÕES
Ficará a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com o Município de Grão-Pará, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, no caso de a mesma:
I. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
II. não mantiver a proposta, injustificadamente;
III. cometer fraude fiscal;
2
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IV. falhar ou fraudar no fornecimento do objeto;
V. fornecer o objeto deste Contrato em desconformidade com o especificado e aceito pela
Administração;
VI. descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato.
Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no Cadastro de Fornecedores deste Município, no que couber, e às demais penalidades
referidas no Capítulo IV, da Lei n. 8.666/93.
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração deste Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Grão-Pará e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública poderão ser aplicadas, também, à CONTRATADA.
A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, no prazo máximo de 2 (dois) dias
úteis da notificação, implicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Município poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA, as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA XII - DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, os preceitos de direito público, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
E, por assim terem conveniado e ser esta vontade livre e soberana dos contratantes, fizeram o presente
instrumento de contrato em 02 (duas) vias de igual teor, que assinam juntamente com 02 (duas)
testemunhas, sendo que para dirimir quaisquer impasses deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca
de Braço do Norte/ SC.
Grão-Pará/SC, 13 de abril de 2022.
Assinado digitalmente por HELIO ALBERTON JUNIOR:
05688591978
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=HELIO ALBERTON JUNIOR:05688591978
Razão: Prefeito Municipal
Localização: Prefeitura de Grão-Pará
Data: 2022.04.13 15:48:24-03'00'

HELIO ALBERTON
JUNIOR:05688591978
_________________________________________
MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ
HELIO ALBERTON JUNIOR
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

__________________________________________
POSSOLI VEÍCULOS LTDA
AZANOR FABIO POSSOLI
Sócio
CONTRATADA

TESTEMUNHAS
_________________________________________
Nome: EDMAR KEMPER NANDI
CPF: 046.636.649-38

__________________________________________
Nome: ALESSANDRO DAMASIO
CPF: 910.257.889-15

___________________________________________
HENRIQUE LAPA LUNARDI
Assessor Jurídico – OAB/SC 31.413
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 03-2022 - CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO

Publicação Nº 3840676

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0B059D500DD0D00BE83203675040360FDC0C9BDE

PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 46/2022
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 03/2022-CC

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, Estado de Santa Catarina
por meio do Setor de Licitações, sediado na Rua Barão do Rio Branco, nº 187, Centro, Grão-Pará/SC, realizará licitação,
na modalidade CONCORRÊNCIAS, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço global, nos termos
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, das Instruções
Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de junho de 2018 e,
ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 23/05/2022
Horário: 13h.
Local: Setor de Licitações do Município de Grão-Pará
Critério de Julgamento: menor preço global.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
1.
HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
1.1.
Até às 13 horas, do dia 23 de maio de 2022, no endereço Rua Barão do Rio Branco, nº 187, Centro,
Grão-Pará/SC, CEP 88.890-000 para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de habilitação, e n. 02, com
a proposta.

2.

HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
2.1.
Às 13 horas, do dia 23 de maio de 2022 no setor de Licitações localizado no endereço Rua Barão do
Rio Branco, nº 187, Centro, Grão-Pará/SC, CEP 88.890-000, terá início a sessão pública, prosseguindo-se com o
credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação.
2.2.
Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 1
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
CONCORRÊNCIAS Nº 03/2022.
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)
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ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
CONCORRÊNCIAS Nº 03/2022.
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

2.3.
Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio
ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes
neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no
endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, com antecedência do
momento marcado para abertura da sessão pública.
3.

DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
3.1.
Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar
devidamente representados por:
3.1.1.
Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento
de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social
ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos
de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; deverá também apresentar
comprovação de que a empresa é cadastrada e homologada na CELESC;
3.1.2.
Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento
particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa
licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do registro
comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades
comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de
seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício; deverá também apresentar comprovação de que a empresa é cadastrada e
homologada na CELESC

3.2.
4.

Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.

OBJETO
4.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A CONSTRUÇÃO
DE UMA SUBESTAÇÃO GRÃO-PARÁ 138KV 1X20MVA E LINHA 138KV TRECHO 02, COM
VISTAS A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2022TR000753, PROCESSO Nº SDE 9398/2021, no valor
global máximo de R$ 13.845.917,05 (treze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e
dezessete reais e cinco centavos), devendo obedecer, integralmente, às especificações e determinações previstas
nos Projetos Técnicos de Engenharia (Memorial Descritivo, Projeto Arquitetônico e Complementares, Planilha
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Orçamentária e outros) e nos termos da Minuta Contratual que ficam fazendo parte integrante e inseparável deste
Edital como se aqui estivessem transcritos.
4.1.1. As quantidades dos serviços e dos materiais são os previstos nas Planilhas Orçamentárias do Projeto de
Engenharia.
Observação: O Projeto Técnico de Engenharia será fornecido, pela Prefeitura, em PEN DRIVE trazido pelos
interessados, estando, também, disponível no site da Prefeitura. As empresas interessadas deverão responsabilizar-se
pela impressão do Projeto, no qual está, também, inclusa a planta das obras deste Edital. O Município não se
responsabilizará pelo extravio do Projeto, principalmente se isso ocorrer por parte da empresa vencedora, a qual
deverá ter impresso o Projeto Completo quando do início das obras.
4.2. 4.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, observadas as exigências contidas neste
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
4.4. A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de execução empreitada por
preço global.

5.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. As despesas decorrentes do presente Edital de Licitação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):
(25) 04.002.1.018.4.4.90.00.0000.00.0.1.64.5064 – R$ 13.845.917,05

6.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação
6.2. Poderão participar desta licitação, somente empresas cadastradas e homologadas na CELESC
6.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
6.4.

Não poderão participar desta licitação:
6.4.1.
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
6.4.2.

que não atendam às condições destes Edital e seus anexos;

6.4.3.
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
6.4.4.

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

6.4.5.
que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;
6.4.6.

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

6.4.7.
organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
6.4.8.
sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 5, de 2017.
6.4.9.

Empresas não cadastradas e homologadas na CELESC
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6.5.
Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual
haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou
contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
6.5.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e
art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
6.6.
Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos
serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em
comissão ou função de confiança neste órgão contratante.
7.

DA HABILITAÇÃO
7.1. O licitante deve inserir no envelope nº 01, dos documentos de habilitação e das condições de participação, as
declarações complementares que consistem nos seguintes documentos:
7.1.1.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, caso
opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
7.1.1.2. a ausência da declaração apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.
7.1.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
7.1.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
7.1.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2,
de 16 de setembro de 2009;
7.1.5. que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999;
7.1.6. que não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro
comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93;
7.1.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas
em lei e neste Edital.
7.2. Habilitação Jurídica:
7.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
7.4.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
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7.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
7.4.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede
a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
7.4.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
7.4.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
7.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
7.5. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
7.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
7.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.
7.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
7.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.5.8.

7.5.6.

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

7.5.7.

prova de regularidade com a Fazenda do Município de Grão-Pará;

prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;
7.5.8.1.
caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela
correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.6. Qualificação Econômico-Financeira:
7.6.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante (emitida
pelo sistema e-Saj e acompanhada do e-proc);
7.6.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art.
58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
7.6.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta;
7.6.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
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7.6.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

7.6.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes
fórmulas:
LG =

SG =

LC =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

7.6.4. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou
patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item
pertinente.
7.7.

Qualificação Técnica:

7.7.1. Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA,
em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e propostas de preço, com
habilitação para execução do objeto desta licitação, emitida pelo CREA da jurisdição da sede da empresa licitante.
7.7.2. Certidão de acervo técnico (CAT), emitido pelo CREA de no mínimo 01 (um) Engenheiro Eletricista, que comprove
a disposição de profissionais com experiência na execução do objeto desta licitação, limitadas às parcelas técnica ou
economicamente relevantes e de acordo com o quantitativo mínimo, contemplando montagem e instalação de
equipamentos em tensão de 138kV ou superior.
7.7.3. A comprovação de qualificação técnica profissional deve ser acompanhada de documentos hábeis a demonstrar que
o licitante possui vínculo com o licitante a que faz referência o atestado, admitindo-se contrato social, estatuto social ou
documento constitutivo, ata de eleição de diretores, carteira de trabalho, contrato ou declaração de contratação.
7.7.4. O licitante deverá apresentar declaração com indicação do profissional responsável técnico, conforme modelo
ANEXO VIII.
7.7.6. Visita Técnica:
7.7.6.1. Declaração de Visita Técnica de que, por intermédio de, pelo menos, um responsável técnico, a licitante tenha
efetuado a visita ao local da obra. (Modelo ANEXO II deste Edital).
7.8. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa
oficial.
7.9.

Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.10. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
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7.10.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
7.11. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
7.11.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
7.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará habilitado para a
fase de classificação.

8.

DA PROPOSTA
8.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, rubricada
em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas,
entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:
8.1.1.

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame;

8.1.2.

descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico e
demais documentos técnicos anexos;

8.1.3.

preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orçamentária anexo ao Edital;
8.1.3.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as
parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;
8.1.3.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
8.1.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida;
8.1.3.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão
"verba" ou de unidades genéricas.

8.1.4.

Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;
8.1.4.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de
desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços
pertencentes ao caminho crítico da obra.

8.1.5.

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma
percentual, conforme modelo anexo ao Edital;
8.1.5.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro
e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha
orçamentária.
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8.1.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislação tributária;
8.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser
incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254).
8.1.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma
a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios
tributários concedidos pela legislação tributária.
8.1.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS
e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão
obrigadas a recolher, conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006.
8.1.5.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá
incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento,
conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
8.1.5.7. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de
materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI,
compatível com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;
8.1.5.8. será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local
relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto
Básico e no respectivo cronograma.
8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
8.3. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.
8.3.1.

Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente
as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente
com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com
base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93

8.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação
incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:
8.4.1.

cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução
contratual;

8.4.2.

cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da planilha e
haverá glosa, quando do pagamento.

8.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação
adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses,
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devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da
adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
8.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta.
8.7.1.

A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não
haja majoração do preço proposto.

8.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas,
em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar
o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituição.
8.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
8.10.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.
9.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1.
No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão
Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e procederá à abertura da licitação.
9.1.1.

9.2.

Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos
trabalhos.

Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido.

9.3.
A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos
de Habilitação.
9.3.1.
O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes.
9.4.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.4.1.
9.4.2.

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (htCCs://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
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responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.4.2.1.
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.4.2.1.1.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.4.2.1.2.
O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.4.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de condição de
participação.
9.5.

Após a verificação de sanções que impeçam a participação no certame, serão verificadas as condições de
participação objeto das declarações complementares.

9.6.

Realizadas ambas as verificações, a documentação de habilitação dos licitantes será então verificada,
observando-se as demais exigências previstas neste instrumento convocatório.
9.7 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando
os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão,
permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.

9.9. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o
prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.
9.10.
Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta de
Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido
expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular
decurso da fase recursal.
9.10.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos
invioláveis até a posterior abertura.
9.10.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por
motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos
após o julgamento.
9.11.
As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste
Instrumento Convocatório.
9.12.
Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou
proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
9.13.
Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão
e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
9.14.

Será considerado inabilitado o licitante que:
9.14.1. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.
9.14.2. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de validade
e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal
das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n°
11.488, de 2007.
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9.15.
Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis
para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será
contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.15.1. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
9.16. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006, a
empresa deverá apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial não expedida a mais do que 90 dias,
comprovando a situação de ME/EPP.
9.16.1. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que
haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a
não-aplicação, na presente licitação, dos benefícios decorrentes dessa qualificação.
9.8.
A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em
que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
10.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1.

O critério de julgamento será o menor preço global.

10.2.
Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos
membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissão, caso julgue
necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas.
10.3.
A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
10.4.
Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de julgamento
da proposta.
10.5.

As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.

10.6.
A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-á à comparação com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.
10.6.2.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 15 (quinze)
minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da comunicação da
Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para
posterior inclusão nos autos do processo licitatório.
10.6.3.
Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para
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o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.
10.7.
Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada,
a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para
que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta.
10.8.
Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas para
fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste,
prevalecerá a classificação inicial.
10.9.

Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, ao objeto executado:
10.9.1.

prestados por empresas brasileiras;

10.9.2.

prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

10.9.3.
produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.
10.10.
Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados.
10.11.
Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8
(oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.
10.12. Será desclassificada a proposta que:
10.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.12.2. contiver vício insanável ou ilegalidade;
10.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;
10.12.4. Apresentar, na composição de seus preços:
10.12.4.1.

taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;

10.12.4.2.

custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

10.12.4.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade
dos serviços.
10.13. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será desclassificada
a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o
correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das
etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos
projetos anexos a este edital.
10.14. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou empreitada integral,
a participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os projetos
anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças,
orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do
Decreto n. 7.983/2013.
10.15. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será desclassificada a proposta ou o lance
vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário
de referência fixado pela Administração, em conformidade com os projetos anexos a este edital.
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10.16. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a
contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
10.16.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
10.16.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções
coletivas de trabalho vigentes
10.16.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de
1993.
10.16.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da
Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
10.16.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados
para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será
obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.
10.16.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
10.16.7. Será facultado ao licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços
constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob
pena de desclassificação.
10.17. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado,
atendidas as demais condições de aceitabilidade.
10.17.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas;
10.17.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
10.18. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.19. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente, haverá
nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.20. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação de
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes,
que poderão impugná-lo no mesmo prazo.
10.21. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a
Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do
certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.
10.22. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a
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decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
10.23. O resultado do certame será divulgado no sítio oficial do Município.
11.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1.
A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das propostas
observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993.
11.2.
Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo
prazo necessário à interposição de recursos.
11.3.
O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito suspensivo,
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais
recursos interpostos, eficácia suspensiva.
11.4.
Os recursos deverão ser encaminhados para a Presidente da Comissão de Licitações pelo e-mail
licitacoes@graopara.sc.gov.br ou protocolado no Setor de Licitações do Município de Grão-Pará.
11.5.
O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação,
a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado
do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
11.6.

12.

Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
12.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a Administração exige a prestação de garantia
contratual, no ato da assinatura do instrumento contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, podendo a licitante optar por uma das seguintes modalidades, nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93
e alterações subsequentes:
a) caução em dinheiro;
b) seguro-garantia; ou
c) fiança bancária.
12.1.1. Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro, o depósito deverá ser feito
obrigatoriamente em conta corrente do Município a ser informada pela Secretaria da Fazenda, sendo devolvida
atualizada, monetariamente, nos termos do parágrafo 4º, artigo 56, da Lei de Licitações vigente no país.
12.1.2. Se a opção de garantia for por seguro-garantia ou fiança bancária, deverá conter expressamente cláusulas de
atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.
12.1.3. A garantia prestada será liberada ou restituída à empresa contratada pela Tesouraria do Município em até
60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data do termo de Recebimento Definitivo das obras, acompanhado
da Certidão Negativa de Débito – CND com o INSS, Certificado de Regularidade de Situação – CRS perante o
FGTS e o habite-se da obra concluída.
12.2. Em caso de rescisão do contrato e/ ou interrupção dos trabalhos, a garantia não será devolvida, a não ser que
a rescisão e/ ou paralisação decorra de acordo com o órgão responsável do Setor de Engenharia do Município de
GRÃO-PARÁ/SC.
12.3. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e nesta Licitação, a não prestação da garantia exigida será
considerada como recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata aplicação de multa conforme
previsto no subitem 10.1.1. deste Edital.
12.4. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros ou
reduzidos em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, a licitante vencedora se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta
e duas) horas, a contar da data em que for notificada pelo órgão responsável da Administração.
12.5. Havendo prorrogação do prazo de conclusão das obras, o prazo de validade da garantia deverá ser prorrogado
automaticamente.
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DO TERMO DE CONTRATO
13.1.

Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato.

13.2.
O adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para
assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
13.3.

O prazo de vigência da contratação é estabelecido no Projeto Básico.

13.4.
Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata
de registro de preço
13.5.
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas
condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta,
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital e das demais cominações legais.

14.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
14.1.

15.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1.

16.

As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no estabelecidas no Projeto
Básico, anexo a este Edital.

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto Básico.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na
proposta apresentada e no Projeto Básico.

17.

DO PAGAMENTO
17.1.

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital.
17.1.1.
É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento
Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

18.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1.

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário que:
18.1.1.

não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

18.1.2.

apresentar documentação falsa;

18.1.3.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.4.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.5.

não mantiver a proposta;
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18.2.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da
licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.3.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.3.1.
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
18.3.2.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
18.3.3.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.3.4.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados.
18.4.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

18.5.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
18.6.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu
rito normal na unidade administrativa.
18.7.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
18.8.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a
União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
18.9.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
18.10.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
18.10.

19.

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto Básico.

DA IMPUGNAÇÃO
19.1.

Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que não
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o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas ou irregularidades
que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
19.2.
A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
19.3.
Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº
8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei.
19.4.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacoes@graopara.sc.gov.br, ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Barão do Rio Branco n. 182, Centro, Grão-Pará/SC, seção
Setor de Licitações.
20.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.
A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
20.2.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.3.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.
20.4.
A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas
neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele
contidas.
20.5.
Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
20.6.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.
20.7.
No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
20.8.
É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar no ato da sessão pública.
20.9.
Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato
que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da
contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.
20.10.
As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
20.11.
Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o valor se
limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666,
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de 1993.
20.12.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
20.13.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
20.14.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem
o processo, prevalecerão as deste Edital.
20.15.
Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 1993, e
demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
20.16.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço Rua Barão do Rio Branco, n. 187, Centro, GrãoPará,
e
também
poderá
ser
lido
e/ou
obtido
no
endereço
eletrônico
htCCs://transparencia.betha.cloud/#/AwGIYCdl_mtiKHs69nXAwg==/consulta/17396 , nos dias
úteis, no horário das 12:30 horas às 18:30 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde serão recebidos
os documentos de habilitação dos licitantes, para efeito de cadastramento por esta Administração (art.
22, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993).

20.17.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Braço do Norte/SC, com
exclusão de qualquer outro.
20.18.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.18.1.

ANEXO I – Minuta de Termo de Contrato;

20.18.2.

ANEXO II – Declaração de Visita Técnica;

20.18.3.

ANEXO III – Modelo de Declaração de não emprego de menores;

20.18.4.

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Inexistência de fato Impeditivo;

20.18.5.

ANEXO V – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

20.18.6.

ANEXO VI – Modelo de Carta de Apresentação da Proposta;

20.18.7.

ANEXO VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Parentes;

Grão-Pará, 19 de abril de 2022.

HELIO
ALBERTON
JUNIOR:
05688591978

Assinado digitalmente por HELIO
ALBERTON JUNIOR:05688591978
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=82895970000167,
OU=Presencial, OU=Certificado PF
A3, CN=HELIO ALBERTON
JUNIOR:05688591978
Razão: Prefeito Municipal
Localização: Prefeitura de Grão-Pará
Data: 2022.04.19 13:24:41-03'00'

HELIO ALBERTON JUNIOR
Prefeito Municipal
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 46/2022
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 03/2022-CC
ANEXO I – MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO N. ________/2022
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, E A EMPRESA
_____________________________, NOS TERMOS DA LEI N. 8.666, DE 21/06/1993, E ALTERAÇÕES
SUBSEQUENTES, E NOS TERMOS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 03/2022-CC, PROCESSO DE
LICITAÇÃO N. 46/2022, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO GRÃO-PARÁ 138KV
1X20MVA E LINHA 138KV TRECHO 02, COM VISTAS A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2022TR000753,
PROCESSO Nº SDE 9398/2021.
PREÂMBULO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Barão do Rio Branco,
187, Centro, Grão-Pará, Santa Catarina, CEP 88890-000, neste ato, representado pelo Senhor HELIO ALBERTON
JUNIOR, Prefeito Municipal, portador do CPF n. 436.051.849-87, doravante denominado CONTRATANTE.
CONTRATADA:
_________________________________________________,
estabelecida
em
______________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n. ___________________________, representada,
neste ato, por _____________________, Sr (a). _______________________, representante legal, portador da Cédula de
Identidade RG n. ________________________ e inscrito (a) no CPF sob o n. __________________________, doravante
denominada CONTRATADA.
ADJUDICAÇÃO: O presente Contrato decorre do Processo de Licitação n. 46/2022, Edital de CONCORRÊNCIA n.
03/2022-CC, homologado em _____________________, que passa a integrar este Contrato independentemente de
transcrição, juntamente com a proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Contrato a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO GRÃO-PARÁ 138KV
1X20MVA E LINHA 138KV TRECHO 02, COM VISTAS A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2022TR000753,
PROCESSO Nº SDE 9398/2021, devendo obedecer, integralmente, às especificações e determinações previstas nos
Projetos Técnicos de Engenharia (Memorial Descritivo, Projeto Arquitetônico e Complementares, Planilha Orçamentária
e outros) e nos termos da Minuta Contratual que ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Edital como se aqui
estivessem transcritos.
1.1.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de introduzir modificações no projeto arquitetônico, mesmo durante a
execução dos serviços, sempre que julgar necessários.
1.1.1.2. No exercício desse direito, porém, o CONTRATANTE se empenhará no sentido de evitar prejuízos à
CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
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2.1. Contactar com o Setor de Engenharia do CONTRATANTE, antes de iniciar os serviços, no sentido de acertar, nos
locais das obras, os detalhes da execução, como também, providenciar as licenças, as aprovações e os registros específicos
junto aos órgãos e entidades federais, estaduais ou municipais competentes.
2.2. Executar os serviços conforme projeto, observando rigorosamente aos princípios básicos de engenharia, às normas e
especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outras aplicáveis, independentemente de
transcrição, além de representar o conhecimento do objeto deste Contrato, não sendo aceita alegação de desconhecimento
de qualquer pormenor.
2.3. Elaboração e aprovação dos projetos complementares nos órgãos competentes e na forma exigida em normas legais
vigentes.
2.4. Providenciar, às suas expensas, a partir dos pontos iniciais que lhes sejam indicados, as instalações e rede provisória
de energia elétrica, água potável e esgotos, quando necessárias à execução de seus trabalhos.
2.5. Assumir responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de materiais,
mão-de-obra, equipamentos, máquinas, ferramentas normais e especiais, assim como pelo cumprimento dos elementos
técnicos recebidos.
2.5.1. Os materiais a serem empregados deverão receber prévia aprovação do Setor de Engenharia responsável pela
Fiscalização, ao qual se reservam os direitos de rejeitá-los caso não satisfaçam os padrões especificados.
2.6. Substituir/Corrigir, no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito
pela fiscalização, qualquer irregularidade constatada nos materiais empregados na execução da obra.
2.7. Refazer, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito pela
fiscalização, qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços.
2.8. Assumir, automaticamente, a responsabilidade exclusiva por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
inclusive por acidentes e mortes, em consequência de falhas na execução dos serviços objeto deste Contrato, decorrentes
de culpa ou dolo da CONTRATADA ou de qualquer de seus empregados ou prepostos e, ainda, de culpa ou dolo de
eventuais subcontratadas ou qualquer de seus empregados ou prepostos.
2.9. Utilizar um engenheiro responsável técnico, uma equipe de operários, além de, no mínimo, um mestre de obras de
comprovada experiência, para execução do objeto deste Contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários,
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão
ser transferidos para ao CONTRATANTE.
2.10. Utilizar apenas profissionais qualificados, devidamente uniformizados, identificados individualmente (crachá), se
necessário, munidos dos equipamentos de proteção individual e coletivo, conforme exigências legais, bem como os
demais equipamentos e materiais e ferramentas necessárias à execução dos serviços.
2.11. Não substituir o engenheiro responsável técnico, salvo casos de força maior e mediante prévia concordância do
Órgão Fiscalizador do CONTRATANTE, apresentando, para tal fim, o acervo técnico do novo técnico, que deverá ser
igual ou superior ao anterior.
2.12. Cumprir todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene de Trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva (EPC’s) a todos que trabalharem, ou por qualquer motivo,
permanecerem na obra.
2.13. Arcar com as despesas de estada, locomoção, refeições e horas de trabalho de seus funcionários que prestarem
serviços durante a execução deste Contrato.
2.14. Arcar, com exclusividade, pelos ônus salariais, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais etc
decorrentes da relação contratual.
2.15. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do CONTRATANTE, a cujas reclamações
fica obrigado atender no prazo máximo que for concedido por escrito.
2.16. Manter permanentemente nos locais das obras o Diário de Obra, onde, tanto a CONTRATADA quanto a
fiscalização do CONTRATANTE deverão realizar anotações diárias, visando à comprovação real do andamento da obra,
bem como, todo e qualquer fato que mereça registro, o qual será entregue à Secretaria de Administração do
CONTRATANTE após medição final das obras.
2.16.1. O Diário de Obra deverá ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na primeira página, correspondente
ao dia em que efetivamente a empresa contratada iniciar as obras.
2.17. Apresentar à Tesouraria do Município, juntamente com os documentos de cobrança, a folha de pagamento e as guias
de recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas, devidamente quitadas, de seus empregados e subcontratados,
pertinente ao objeto deste Contrato e ao mês de referência.
2.18. Diligenciar para que as medições sejam, de pronto, processadas e, logo após, emitir corretamente a documentação
fiscal e faturas, encaminhando-as à fiscalização do CONTRATANTE, juntamente com o Diário de Obra.
2.19. Responsabilizar-se por eventual acréscimo dos custos deste Contrato, quando, por determinação da autoridade
competente, os serviços forem embargados ou tiverem a sua execução suspensa, por ela motivada.
2.20. Confeccionar e colocar placas de identificação do objeto deste Contrato, inclusive as exigidas pelo órgão
conveniado, conforme modelos fornecidos pelo Setor de Engenharia do CONTRATANTE, as quais deverão ser fixadas
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dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após o início das obras, sob pena de incorrer em multa de 0,1% (um
décimo por cento) do valor global deste por dia de atraso na colocação, permanecendo no local das obras por prazo
indeterminado.
2.21. Permitir e facilitar a inspeção das obras pela Fiscalização, em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as
informações e esclarecimentos solicitados pelos técnicos do Setor de Engenharia do CONTRATANTE.
2.21.1. O não atendimento das solicitações feitas pela Fiscalização será considerado motivo para aplicação das sanções
contratuais.
2.22. Prever toda a mão-de-obra necessária para garantir a prestação dos serviços no regime contratado, sem paralisação,
seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, atraso, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas às
disposições da legislação trabalhista vigente, arcando exclusivamente com este ônus.
2.23. No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre seus empregados ou de seus subcontratados, cabe à
CONTRATADA resolver imediatamente a pendência ou submeter o assunto à Justiça do trabalho.
2.24. Assumir a defesa nas ações propostas por terceiros contra o CONTRATANTE relativas à execução dos serviços
contratados e ações trabalhistas, arcando com os ônus delas decorrentes.
2.25. Providenciar, às suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de
serviços executados, bem como os reparos, que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em
perfeitas condições.
2.26. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pela fiscalização
do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por essa rejeição.
2.26.1. Retirar do canteiro das obras todo e qualquer material, peças ou equipamento que for rejeitado pela fiscalização
do CONTRATANTE.
2.27. Restringir ao interior do Canteiro de Obras a estocagem e guarda de todos os materiais, equipamentos, máquinas,
carregamento e descarga, assim como todas as atividades normais de seus empregados e/ou prepostos, durante execução
dos serviços contratados.
2.28. Responsabilizar-se pela instalação de tapume nos limites do canteiro de obras, se necessário.
2.29. Colocar, em lugar visível, a placa de obra da empresa com o nome do técnico responsável.
2.30. Apresentar, junto com a primeira fatura dos serviços, cópia da matrícula da obra ou serviço, perante o INSS, se for
o caso.
2.31. Apresentar, junto às parcelas intermediárias, os comprovantes de pagamentos dos empregados e o recolhimento dos
encargos sociais e trabalhistas.
2.32. Apresentar, junto com a última fatura dos serviços, a Certidão Negativa de Débitos do INSS, referente à matrícula
acima mencionada.
2.33. Entregar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias corridos após a data da Ordem de
Serviço, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra ou serviço de forma discriminada, devidamente assinada
pelo engenheiro responsável e registrada junto ao CREA, abrangendo toda a execução contratual.
2.34. Responsabilizar-se pelo pagamento ou reembolso de todos os valores de multas aplicadas pela Delegacia Regional
do Trabalho, CREA ou qualquer entidade em decorrência da execução deste Contrato.
2.35. Atender ao que dispõe o artigo 7º da Constituição Federal, em seu inciso XXXIII, que assim determina: “Proibição
de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 anos”.
2.36. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com o artigo 55, inciso XIII, da Lei n.
8.666/93 e alterações subsequentes.
2.37. Proceder, ao final dos serviços, a limpeza de todas as áreas trabalhadas, devendo remover todo o material,
equipamentos, máquinas e outros seus pertences, incluindo entulhos e materiais remanescentes, sendo esses serviços
considerados incluídos no valor deste Contrato.
2.38. Manter as obras em perfeitas condições de conservação e funcionamento, por sua conta e risco, até ser lavrado o
Termo de Recebimento Definitivo.
2.39. Será de total responsabilidade da CONTRATADA, qualquer indenização de morte, danos pessoais ou de acidente
de trabalho.
CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
3.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações decorrentes da
execução do presente Contrato, de acordo com as normas nele estabelecidas.
3.2. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de funcionários por ela credenciados.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 914

3.3. Exercer a fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA, por técnicos especialmente designados,
notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.
3.4. Prestar, aos empregados da CONTRATADA, informações e esclarecimentos que, eventualmente, venham a ser
solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços que tenha que executar a CONTRATADA.
3.5. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à compreensão dos Documentos Técnicos e
colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos.
3.6. Acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato.
3.7. Solicitar, nos prazos previstos, toda a documentação legal referente à prestação de serviços e de funcionários da
CONTRATADA, inclusive solicitando a substituição de qualquer funcionário que não atenda aos interesses dos serviços
ou do CONTRATANTE.
3.8. Designar a Comissão de Vistoria para o recebimento das obras.
3.9. Notificar a CONTRATADA da aceitação definitiva da obra, após a vistoria e recebimento definitivo por parte da
Comissão de Recebimento da Obra.
3.10. Atestar e efetuar à CONTRATADA os devidos pagamentos e respectivos reajustes, quando for o caso, nas
condições estabelecidas neste Contrato.
3.11. Efetuar a devolução da garantia à CONTRATADA após o recebimento definitivo da obra.
CLÁUSULA QUARTA
DO CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E DO LOCAL DOS SERVIÇOS
4.1. Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condições locais
onde serão executados os serviços. Não será considerada pelo CONTRATANTE qualquer reclamação ou reivindicação,
por parte da CONTRATADA, fundamentada na falta de conhecimento dessas condições.
4.2. Dessa forma, a assinatura deste Contrato é considerada como reconhecimento tácito de que a CONTRATADA
realizou investigações, no local dos serviços, suficientes para o reconhecimento das condições que encontrará durante a
execução dos serviços.
CLÁUSULA QUINTA
DO PREÇO GLOBAL
5.1. O preço global para a execução dos serviços deste Contrato é o apresentado na Planilha Orçamentária, no valor de
R$ ___________________ (____________________________), constante da proposta vencedora da licitação aceita pelo
CONTRATANTE, entendido este como valor justo e suficiente para a total execução do objeto licitado.
5.1.1. O preço proposto é considerado completo, incluindo o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas e abrange todos os
custos necessários para a realização do objeto deste Contrato, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas, custas ou
emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais serviços.
5.2. É vedado à CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que, porventura, venham
a ser constatadas em sua proposta ou, ainda, decorrentes das variações das quantidades previstas no Parágrafo 1º do artigo
65 da Lei n. 8.666/93 e alterações subsequentes.
CLÁUSULA SEXTA
DO BOLETIM DE MEDIÇÃO
6.1. Para efeito de boletim de medição, serão consideradas as quantidades de serviços efetivamente executados, elaborado
pela CONTRATADA, mediante carta dirigida à Engenheira Fiscal do CONTRATANTE, sendo que o mesmo terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para analisá-los e aprová-los.
6.1.1. Findo este prazo e não havendo manifestação da Engenheira Fiscal, a CONTRATADA estará autorizada a emitir
a respectiva nota fiscal/fatura.
6.1.2. Caso a Engenheira Fiscal venha a constatar divergência quanto aos valores apurados, informará por escrito à
CONTRATADA, a qual deverá apresentar novo boletim de medição corrigido, bem como as justificativas devidas e
efetuar as correções requeridas.
6.1.3. A aprovação do boletim de medição se dará com o CERTIFICO da Engenheira Fiscal das obras na nota
fiscal/fatura devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional.
6.2. Os boletins de medições deverão corresponder aos serviços efetivamente executados até o final de cada mês,
compreendendo períodos correspondentes a 30 (trinta) dias consecutivos, exceto o inicial e o final que poderão abranger
períodos inferiores a 30 (trinta) dias.
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6.3. A CONTRATADA deverá destacar, na nota fiscal/fatura, o número e a data de assinatura deste Contrato, o mês da
execução do serviço, o número do boletim de medição dentre outros elementos de suma relevância.
6.4. Os quantitativos dos serviços relacionados na planilha orçamentária, para efeito de pagamento, deverão ser
considerados como certos, observando-se sempre as quantidades previstas nos Projetos de Engenharia e respeitados
sempre o regime de execução e os limites de acréscimo e/ou supressão previstos no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei n.
8.666/93 e demais alterações subsequentes.
6.5. O ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – deverá ser calculado nos termos da Legislação Tributária
do Município de Grão-Pará, conforme previsto no Código Tributário Municipal, instituído pela Lei Complementar
nº60/2021, bem como sua regulamentação através do Decreto nº07/2022.
CLÁUSULA SÉTIMA
DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado, em parcelas mensais de acordo com a respectiva nota fiscal e após as medições realizadas
pelo setor de engenharia desta Prefeitura Municipal, por meio de transferência bancária.
7.1.1. O prazo de pagamento previsto no item acima só vencerá em dia de expediente normal na Cidade de GRÃOPARÁ/SC, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil subsequente.
7.2. Os pagamentos somente serão liberados mediante a apresentação nas datas de liquidação, obrigatoriamente, dos
recolhimentos relativos à Seguridade Social (CND do INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRS do
FGTS) e Certidão Negativa de Débito Municipal, devidamente atualizados, sob pena de o órgão competente do
CONTRATANTE sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos subsequentes, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a apresentar:
a) guia de recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social – GFIP;
b) relação de Empregados – RE;
c) cópia da GPS – Guia da Previdência Social com o número do CEI da obra, devidamente recolhida a respectiva folha
de pagamento;
d) a empresa contratada deverá observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retenção para a seguridade social, (11%),
destacando no corpo da nota fiscal a base de cálculo e o respectivo valor a ser retido;
e) junto com a primeira fatura, apresentar cópia da matrícula, CEI – Cadastro Específico Individual das obras/serviços
perante o INSS;
f) junto com a última fatura dos serviços, a Certidão Negativa de Débito do INSS referente à matrícula acima mencionada.
7.2.1. O não cumprimento do subitem acima não poderá ser considerado como atraso de pagamento, não cabendo ao
CONTRATANTE quaisquer ônus.
7.3. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderá ser atualizado utilizando-se o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
7.4. No caso de pagamento antecipado, haverá desconto financeiro compensatório com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
7.5. O CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer consequências
surgidas, responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência de tais transações.
7.6. O CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a serviços com ausência total ou
parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes deste Contrato.
7.7. Mediante o pagamento do valor total das obras, a CONTRATADA dará total, geral e irrevogável quitação à
CONTRATANTE, nada devendo a qualquer título.
CLÁUSULA OITAVA
DO REAJUSTE DE PREÇOS
8.1. Os preços contratuais poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou por outro que venha a substituí-lo, sendo que
somente poderá ser alterado para manutenção do equilíbrio econômico financeiro desde que
comprovado e fundamentado.
8.2. Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, utilizar-se-á o índice disponível e o cálculo
do reajuste será corrigido no certificado de pagamento seguinte.
8.3. Nos atrasos por culpa e responsabilidade da CONTRATADA, os índices de reajustes serão aplicados até as datas
contratuais previstas para o efetivo faturamento. Sendo injustificáveis esses atrasos ao prazo contratual das obras e
serviços, não caberá qualquer reajuste.
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8.4. As condições de reajustamento de preços acima estipuladas poderão vir a ser alteradas, caso ocorra superveniência
de normas federais ou estaduais que disponham de forma diferente sobre a matéria.
CLÁUSULA NONA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas do objeto deste contrato correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
(25) 04.002.1.018.4.4.90.00.0000.00.0.1.64.5064 – R$ 13.845.917,05
CLÁUSULA DÉCIMA
DO VALOR GLOBAL
10.1. O valor global deste contrato é de R$ ____________________ (_______________________________________).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO
11.1. DE INÍCIO: As obras contratadas deverão ser iniciadas, no máximo, dentro de 05 (cinco) dias úteis após data de
expedição da Ordem de Serviço.
11.2. DE CONCLUSÃO: O prazo máximo para a conclusão das obras será de 13 (treze) meses, contados a partir da data
de expedição da Ordem de Serviço.
11.3. PRORROGAÇÃO: Os prazos de início e conclusão poderão ser prorrogados, desde que devidamente justificados
os motivos, a critério do Setor de Engenharia do CONTRATANTE, mantidas as circunstâncias apontadas no artigo 57,
parágrafo 1º, incisos I a VI, da Lei n. 8.666/93 e alterações subsequentes.
11.3.1. Os atrasos na execução das obras, nos prazos de início e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem
de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de responsabilidade do CONTRATANTE, desde que comprovados na
época oportuna e devidamente anotados no Diário de Obras.
11.3.1.1. Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente ao prazo inicial, serão encaminhados
por escrito ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE, 01 (um) dia após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação
do prazo final deverão se encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o prazo contratual e, em ambos os
casos, com justificação circunstanciada, com documentos comprobatórios, análises e justificativa da fiscalização.
11.3.1.2. As prorrogações autorizadas e devidamente justificadas serão anotadas e expedidas por escrito pelo órgão
competente do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA EXECUÇÃO
12.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
12.2. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados.
12.3. A execução deverá ser rigorosamente de acordo com os Projetos de Engenharia, especificação e demais elementos
técnicos, sendo que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas e apresentadas por escrito e aprovadas pelo Setor
de Engenharia do CONTRATANTE.
12.4. Poderá o CONTRATANTE por meio do Setor de Engenharia, ao seu critério, exigir a reconstrução de qualquer
parte da obra, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, caso essa tenha sido executada com imperícia técnica
comprovada ou em desacordo com as normas, projetos, especificações ou com as determinações da fiscalização, nos
termos do artigo 69, da Lei n. 8.666/93 e alterações subsequentes.
12.5. Todos os materiais a serem empregados na execução da obra deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, bem
como todos os custos de aquisição e transporte. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecendo às
especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DA FISCALIZAÇÃO
13.1. A fiscalização das obras executadas, objeto deste Contrato, será de competência e responsabilidade do Setor de
Engenharia do CONTRATANTE, a quem cabe verificar se, no desenvolvimento das obras, estão sendo cumpridos os
termos do Contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos das faturas,
substituição de materiais, alterações de projetos e solucionar eventuais problemas de ordem técnica e, ainda, o que segue:
13.1.1. determinar à CONTRATADA um reforço do equipamento ou substituição de unidades defeituosas, caso venha a
constatar que o(s) mesmo(s) é(são) insuficiente(s) para dar aos serviços o andamento normal previsto;
13.1.2. exercer rigoroso controle em relação às quantidades e, particularmente, à qualidade dos serviços executados, a fim
de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas às disposições a elas relativas;
13.1.3. exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da CONTRATADA que não mereça sua
confiança ou embarace a fiscalização e, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício
das funções que lhe forem atribuídas, após advertência por escrito;
13.1.4. agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os serviços executados em desacordo com
o projeto, especificações técnicas ou com imperfeição, conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;
13.1.5. transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou emergência, sendo reservado à
CONTRATADA o direito de solicitar da Fiscalização, por escrito, a posterior confirmação das ordens ou instruções
verbais recebidas.
13.2. A fiscalização se efetuará no local das obras.
13.3. A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra, não excluindo nem reduzindo
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.
13.4. O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à
execução das obras será o DIÁRIO DE OBRA, onde tanto a CONTRATADA quanto à fiscalização do
CONTRATANTE deverão proceder às anotações visando à comprovação real do andamento das obras e execução dos
termos de Contrato, sendo verificado, diariamente, por profissionais credenciados por ambas as partes.
13.5. A aceitação por parte da Fiscalização não isenta a CONTRATADA de sua responsabilidade sobre a qualidade e
comportamento dos serviços e produtos aplicados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS
14.1. Não serão aceitos acréscimos ou supressões, conforme assim faculta os termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei
n. 8.666, de 21/06/1993, e alterações subsequentes. Essas alterações somente poderão ser efetuadas comprovados a
necessidade de melhor qualidade da obra e/ou aumento de meta, em total conformidade com a Lei de Licitações vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DA SOLIDEZ E SEGURANÇA DA OBRA
15.1. A CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da obra, durante o prazo irredutível de 05 (cinco) anos,
bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugnálos quando contrariem a boa técnica ou desobedeçam aos projetos e/ ou especificações.
15.1.1. O prazo de garantia da obra iniciar-se-á a partir da data da sua entrega definitiva, nos termos do disposto no Código
Civil, sem prejuízo das garantias especiais estabelecidas em Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DO SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
16.1. A CONTRATADA se obriga a contratar, com seguradora idônea, a partir da data de expedição da Ordem de
Serviço, Seguro Contra Riscos de Engenharia, cobrindo incêndio e responsabilidade civil contra terceiros e danos físicos,
referentes às obras objeto deste Contrato, com vigência até a data de recebimento provisório das mesmas, em que deverá
a CONTRATADA figurar como Proponente ou Estipulante, e o CONTRATANTE, como Segurado.
16.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da expedição da
Ordem de Serviço, a apólice do referido seguro.
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16.3. Na impossibilidade de obter a referida apólice no prazo estipulado no item anterior, será aceito o protocolo de
contratação do seguro, ficando obrigada a apresentação da mesma quando do pagamento da segunda parcela do
Cronograma Físico-financeiro da obra.
16.4. Caso o seguro contratado seja pago em parcelas, a CONTRATADA deverá apresentar, ao CONTRATANTE, a
cada vencimento e todas as vezes em que for solicitado, o comprovante de pagamento de cada parcela.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
17.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei n. 8.666/93 e alterações subsequentes,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, sempre através de Termo
Aditivo em ordem crescente.
17.1.1. Será observado o item anterior quando ocorrer acréscimo ou supressão de obras/serviços, por conveniência do
projeto original ou do interesse público, respeitado os termos do Parágrafo 1º, do Artigo 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações
subsequentes.
17.1.2. Também será observado o disposto no item 17.1, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE, para a justa remuneração das obras/serviços,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores e impeditivos da execução do ajustado,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
DAS PENALIDADES E SANÇÕES
18.1. Em conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, no caso
de inadimplência das condições estabelecidas neste Contrato, poderá o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa,
aplicar as seguintes penalidades:
18.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da fatura relativa aos serviços executados em atraso, quando os
serviços não tiverem o andamento previsto no cronograma. Caso haja recuperação no cronograma ou entrega dos serviços
no prazo previsto, os valores dessas multas serão devolvidos à CONTRATADA, mediante requerimento;
18.1.2. multa equivalente a 0,3% (três décimos por cento) do valor do Contrato por dia que exceder o prazo para início
das obras;
18.1.3. multa equivalente a 0,3% (três décimos por cento) do valor do Contrato por dia que exceder o prazo para conclusão
das obras.
18.1.3.1. A multa a que se refere o subitem 18.1.2. será devolvida à CONTRATADA desde que ela termine os serviços
rigorosamente dentro do prazo estipulado.
18.1.4. As penalidades estabelecidas nos itens 18.1.2. e 18.1.3. poderão ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente, nos
termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e alterações subsequentes.
18.1.5. Poderá ser aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo deste Contrato, em caso de
rescisão motivada pela CONTRATADA ou por iniciativa da mesma, sem justo motivo.
18.2. Pela inexecução, parcial ou total deste Contrato, o órgão competente do CONTRATANTE poderá, garantindo-se
o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções, com base em
processo administrativo:
18.2.1. advertência verbal ou escrita quando houver qualquer paralisação não autorizada ou quando houver
descumprimento de qualquer cláusula deste Contrato e/ou nas faltas leves que não acarretem prejuízos de monta à
execução deste Contrato, não eximindo o advertido das demais sanções ou multas;
18.2.2. multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor não executado deste Contrato pela inexecução parcial e na
ordem 10% (dez por cento) sobre o valor deste Contrato pela inexecução total;
18.2.3. multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor deste Contrato, a critério do órgão competente do
CONTRATANTE, quando os serviços não forem executados perfeitamente de acordo com as Especificações Técnicas
aplicáveis no caso e quando a CONTRATANTE através do seu órgão fiscalizador for erroneamente informada;
18.2.4. suspensão por até 02 (dois) anos de participação em licitações do Município de GRÃO-PARÁ/SC, no caso de
inexecução parcial ou total deste Contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecução decorrer de violação
culposa da CONTRATADA;
18.2.5. declaração de inidoneidade para participar de licitação e contratar com as Administrações Públicas Federais,
Estaduais e Municipais, quando a inexecução decorrer de violação dolosa da CONTRATADA, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação na forma da legislação em vigor.
18.3. Na aplicação dessas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei.
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18.4. A aplicação das penalidades estabelecidas neste Contrato é de competência exclusiva do Sr. Prefeito Municipal.
18.5. Não serão aplicadas as multas decorrentes de caso fortuito ou força maior devidamente comprovados.
18.6. Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, o órgão competente do
CONTRATANTE recorrerá às garantias constituídas, se houver, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha
acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes deste Contrato e promover a cobrança judicial
por perdas e danos.
18.7. Na hipótese de não correção pela CONTRATADA de anormalidade verificada nas obras pela Comissão de Vistoria
e atestadas no Termo de Recebimento Provisório, o órgão competente do CONTRATANTE descontará da garantia
contratual as importâncias correspondentes àqueles serviços cuja execução providenciará.
18.8. Da aplicação das multas, a CONTRATADA terá o direito ao prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da
notificação, para recolhimento dos valores junto à Tesouraria do CONTRATANTE.
18.9. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA que tenha sido multada antes de paga ou relevada a multa.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA
DA VIGÊNCIA
19.1. O presente Contrato terá como termo inicial de vigência a data da assinatura deste Instrumento e vigorará por 13
(treze) meses consecutivos ou até o recebimento definitivo da obra, o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA VIGÉSIMA
DA GARANTIA CONTRATUAL
20.1. Como Garantia da fiel execução deste Contrato, a CONTRATADA, de acordo com a legislação em vigor, prestou
GARANTIA correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, a importância de R$
_______________ (___________________________), conforme Artigo 56, Parágrafo 1º, Incisos I, II, III, e Parágrafo
2º, da Lei n. 8666/93 e alterações subsequentes.
20.1.1. A garantia prestada será liberada ou restituída à empresa contratada pela Tesouraria do Município, em até 20
(vinte) dias corridos, contados a partir da data do termo de Recebimento Definitivo da obra, acompanhado da Certidão
Negativa de Débito – CND com o INSS, Certificado de Regularidade de Situação – CRS perante o FGTS e o habite-se
da obra concluída, se for o caso.
20.2. Em caso de rescisão deste Contrato e/ou interrupção dos trabalhos, a garantia não será devolvida, a não ser que a
rescisão e/ou paralisação decorra de acordo com o órgão responsável do CONTRATANTE.
20.3. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, ou
reduzidos em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor
total deste contrato, a CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas)
horas, a contar da data em que for notificada pelo órgão responsável do CONTRATANTE.
20.4. Havendo prorrogação do prazo de conclusão das obras, o prazo de validade da garantia deverá ser prorrogado
automaticamente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA
DA RESCISÃO
21.1. Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei n. 8.666/93 e alterações
subsequentes.
21.2. Caso o CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o Contrato, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a CONTRATADA cumpra integralmente a
condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas neste Contrato e na Lei n. 8.666/93 e
alterações subsequentes.
21.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas no artigo 79 da
Lei n 8.666/93 e alterações subsequentes.
21.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão previstas nos artigos 77 a
80 da Lei n. 8.666/93 e alterações subsequentes.
21.5. Em caso de rescisão do presente Contrato por parte do CONTRATANTE, não caberá à CONTRATADA, direito
a qualquer indenização, salvo na hipótese do artigo 79, parágrafo 2º, da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações subsequentes.
21.6. A rescisão deste Contrato sujeita a CONTRATADA à multa rescisória na ordem de 10% (dez por cento) sobre o
valor do saldo do Contrato existente na data da rescisão, independentemente de outras multas aplicadas à
CONTRATADA por infrações anteriores.
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21.7. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.
21.8. Rescisão do Contrato em Virtude de Força Maior.
21.8.1. Tanto o CONTRATANTE como a CONTRATADA poderão rescindir este Contrato em caso de interrupção
total na execução dos serviços por um período maior que 15 (quinze) dias, em virtude de força maior, conforme definido
no artigo 393 do Código Civil Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execução deste Instrumento
Contratual.
21.8.1.1. No caso acima, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os serviços que a mesma tenha realizado, de
acordo com os termos deste Contrato.
21.8.2. Sempre que uma das partes julgar necessário invocar motivo de força maior, deverá fazer imediata comunicação
escrita à outra, tendo esta última um prazo de até 30 (trinta) dias da data de seu recebimento, para contestar ou reconhecer
os motivos constantes da notificação.
21.9. Nos demais casos previstos na legislação vigente, poderá ser aplicado o motivo de força maior.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
22.1. Da penalidade aplicada, caberá recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade
superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109,
da Lei n. 8.666/93 e alterações subsequentes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO
23.1. Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer uma ou
ambas as partes contratantes, aos termos do presente Contrato, os fatos fora de seu controle, nos termos do artigo 393 do
Código Civil Brasileiro, desde que afetem, diretamente, os serviços contratados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS
24.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e parafiscais, inclusive os de natureza previdenciária,
social e trabalhista, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste
Contrato ou da sua execução correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATADA.
24.1.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, sociais e
trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito proveniente do não recolhimento dos mesmos, por
parte da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE desde já autorizado a suspender os pagamentos devidos à
CONTRATADA, até que fique constatada a plena e total regularização de sua situação.
24.2. Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou parafiscal, após a data limite de recebimento
e abertura da proposta, será objeto de entendimento entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.
24.3. A CONTRATADA responderá a todas as ações trabalhistas que possam ocorrer em consequência da execução dos
serviços contratados, os quais não importam em vinculação laboral entre o CONTRATANTE e o empregado envolvido
que mantém relação empregatícia com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no artigo 2º da
Consolidação das Leis do Trabalho.
24.3.1. Caso haja condenação do CONTRATANTE, inclusive como responsável solidário, a CONTRATADA
reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência de decisão judicial.
24.4. Na hipótese de qualquer ação trabalhista proposta contra o CONTRATANTE pelos empregados da
CONTRATADA, esta deverá comparecer espontaneamente em juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de
empregadora e substituir o CONTRATANTE no processo até a sentença final, respondendo pelo ônus diretos e/ou
indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa após o término ou rescisão deste Contrato.
24.5. A CONTRATADA se obriga a registrar a Carteira de Trabalho e Previdência Social de todos os seus empregados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA
DA SUBCONTRATAÇÃO

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 921

25.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar o total dos serviços contratados. Entretanto, é permitido fazê-la
parcialmente e no caso de prévia e comprovada necessidade, mediante autorização do órgão responsável do
CONTRATANTE.
25.1.1. Em caso de subcontratação, a CONTRATADA permanecerá solidariamente responsável, tanto em relação ao
CONTRATANTE, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições deste Contrato.
25.2. A CONTRATADA deverá comunicar os serviços optados pela subcontratação à fiscalização do Município,
apresentando a relação dos serviços subcontratados e as empresas que irão executá-los.
25.3. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização escrita do CONTRATANTE será nula de
pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis.
25.4. A CONTRATADA deverá exigir de seus subcontratados cópia da ART dos serviços a serem realizados,
apresentando-as ao Órgão Fiscalizador do CONTRATANTE, quando solicitado, sob pena de incorrer nas cominações
estabelecidas em Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA
DO RECEBIMENTO DAS OBRAS
26.1. Concluídas as obras objeto deste Contrato ou resilido este, será efetuado pela fiscalização do CONTRATANTE o
seu recebimento provisório, após e se reconhecido o integral cumprimento das obrigações contratuais.
26.1.1. O recebimento provisório, não isenta a CONTRATADA da responsabilidade decorrente de erros de execução, a
cuja reparação se obriga, sem ônus para o CONTRATANTE, observado o disposto no artigo 69 da Lei n. 8.666/93 e
alterações subsequentes.
26.1.2. Decorridos 30 (trinta) dias consecutivos da data do recebimento provisório, se os serviços de correção das
anormalidades, porventura verificadas, forem executados e aceitos pela Comissão de Vistoria, e comprovado o pagamento
da contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de execução das obras, será lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo, que consignará quitações gerais, plenas e recíprocas entre as partes.
26.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, pela solidez e segurança da obra nem a
Ética profissional pela perfeita execução dos serviços contratados, na forma da Lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA
NOVAÇÃO
27.1. A não utilização, por parte do CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ele assegurados neste Contrato ou na Lei
em geral ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importa em novação quanto a seus termos, não
devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos
postos à disposição do CONTRATANTE, neste Contrato, serão considerados como cumulativos, e não alternativos,
inclusive em relação a dispositivos legais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA
DOS SEGUROS E ACIDENTES
28.1. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução
das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda, que resultante de caso fortuito e por
qualquer causa a destruição ou danificação da obra em execução até a definitiva aceitação da mesma pelo
CONTRATANTE, bem como as identificações que possam a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços
contratados, ainda que ocorridos na via pública.
28.2. A Contratada deverá comprovar, através de apólice, a contratação de seguro para indenização em caso de morte,
danos pessoais ou de acidente de trabalho em até 05 (cinco) dias após a assinatura da Ordem de Serviço;

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA
PARTES INTEGRANTES
29.1. Fazem parte integrante e inseparável do presente Contrato, como aqui integral e expressamente estivessem
reproduzidos, a Proposta da CONTRATADA e todos os elementos apresentados que tenham servido de base para
julgamento do Edital de CONCORRÊNCIA n. 03/2022, do Município de GRÃO-PARÁ/SC, bem como as condições
estabelecidas neste instrumento e seus anexos, se houver, independentemente de transcrição.
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29.1.1. Ficam, também, fazendo parte deste Contrato as Normas vigentes, Instruções, Ordens de Serviço e, mediante
Termo de Aditamento, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA
DO FORO
30.1. As dúvidas e/ou divergências contratuais, desde que não previstas expressamente neste Contrato e que não
extrapolem os limites da Lei, poderão ser solucionados amigavelmente.
30.2. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina, para dirimir todas e
quaisquer questões oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
30.3. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais assinam o presente feito em 02
(dois) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.
GRÃO-PARÁ/SC, _____ de ______________________ de 2022.
HELIO ALBERTON JUNIOR
Prefeito Municipal

__________________________
Função junto à CONTRATADA
TESTEMUNHAS

NOME:
CPF n.:

NOME:
CPF n.:
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 46/2022
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 03/2022-CC
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (MODELO)
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
Referência: CONCORRÊNCIA n. 03/2022-CC, Processo de Licitação n. 46/2022.
1.1. Obras: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO GRÃO-PARÁ 138KV 1X20MVA E
LINHA 138KV TRECHO 02, COM VISTAS A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2022TR000753,
PROCESSO Nº SDE 9398/2021, no valor global máximo de R$ 13.845.917,05 (treze milhões, oitocentos e
quarenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e cinco centavos), devendo obedecer, integralmente, às
especificações e determinações previstas nos Projetos Técnicos de Engenharia (Memorial Descritivo, Projeto
Arquitetônico e Complementares, Planilha Orçamentária e outros) e nos termos da Minuta Contratual que ficam
fazendo parte integrante e inseparável deste Edital como se aqui estivessem transcritos.
DECLARAMOS, para os devidos fins e legais efeitos, que o responsável técnico e integrante do quadro
permanente da empresa _______________________________________, em atendimento ao Edital acima epigrafado,
visitou in loco e tomou pleno conhecimento das condições ambientais, técnicas, do grau de dificuldades dos trabalhos e
dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na execução das obras, objeto do Edital de
CONCORRÊNCIA n. 03/2022-CC, do Município de Grão-Pará/SC.
Grão-Pará/SC, _______ de __________________ de 2022.
________________________________________________
NOME E CNPJ DO PROPONENTE
Nome e CPF do Responsável pela empresa

Observação: Este Atestado deverá ser inserido no Envelope n. 1.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 46/2022
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 03/2022-CC
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE NÃO-EMPREGO DE MENORES
(MODELO)
DECLARAÇÃO DE NÃO-EMPREGO DE MENORES
Referência: CONCORRÊNCIA n. 03/2022-CC, Processo de Licitação n. 46/2022.
A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.
_____________________________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a).
_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade n. _______________________ e do CPF n.
_______________________, DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, sob as sanções administrativas cabíveis
e sob as penas da lei, conforme determina o inciso V do artigo 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei no 9.854, de 27 de novembro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (__)*.
(Local e data).
____________________________________
Representante Legal
Nome e CPF

(*) Observação: em caso afirmativo, assinalar com um “X” a ressalva acima.
Observação: Este formulário deverá ser inserido no Envelope n. 1.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 46/2022
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 03/2022-CC
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO
(MODELO)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO
Referência: CONCORRÊNCIA n. 03/2022-CC, Processo de Licitação n. 46/2022.
A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.
_____________________________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a).
_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade n. _______________________ e do CPF n.
_______________________, DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, sob as sanções administrativas cabíveis
e sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório em epígrafe. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento
impeditivo posterior.
(Local e data).
____________________________________
Representante Legal
Nome e CPF

(*) Observação: em caso afirmativo, assinalar com um “X” a ressalva acima.
Observação: Este formulário deverá ser inserido no envelope n. 1.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 46/2022
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 03/2022-CC
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Referência: CONCORRÊNCIA n. 03/2022-CC, Processo de Licitação n. 46/2022.
A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.
_____________________________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a).
_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade n. _______________________ e do CPF n.
_______________________, DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, sob as sanções administrativas cabíveis
e sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno
porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de
14/12/2006, regulamentada pelo Decreto n. 6.204, de 5 de setembro de 2007, sendo enquadrada como:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006. Ou
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n. 123, de
14/12/2006.
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006.
(Local e data).
____________________________________
Representante Legal
Nome e CPF

Observação 1: Assinalar com um “X” a condição da empresa.
Observação 2: Este formulário deverá ser inserido no envelope n. 1.
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PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 46/2022
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 03/2022-CC

ANEXO VI – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (MODELO)
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA
Referência: CONCORRÊNCIA n. 03/2022-CC, Processo de Licitação n. 46/2022.
Prezados Senhores,
a) Pela presente submetemos à apreciação de V. S.as a nossa proposta para CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA
SUBESTAÇÃO GRÃO-PARÁ 138KV 1X20MVA E LINHA 138KV TRECHO 02, COM VISTAS A
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2022TR000753, PROCESSO Nº SDE 9398/2021, devendo obedecer,
integralmente, às especificações e determinações previstas nos Projetos Técnicos de Engenharia (Memorial
Descritivo, Projeto Arquitetônico e Complementares, Planilha Orçamentária e outros) e nos termos da Minuta
Contratual que ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Edital como se aqui estivessem transcritos,
objeto do Edital de CONCORRÊNCIA n. 03/2022, pelo valor global conforme planilha orçamentária em anexo,
com prazo de execução de 13 (treze) meses, contados da entrega da Ordem de Serviço:
Valor total da proposta por extenso: (----------------------------------------------------------------)
b) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado
no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr (a). __________________________,
(função/cargo)_________________, portador (a) da Cédula de Identidade RG n. _________, expedida pelo _____ de
____, e inscrito(a) no CPF sob o n. _____________________, representante legal desta empresa.
c) Informamos que o nosso BDI é de _____% (_______________________).
d) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de ____ (_________________) dias corridos, a contar da
data de aberta da licitação.
e) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas na Licitação em epígrafe e seus
anexos.
(Local e data).
Atenciosamente,

____________________________________
Representante Legal
Nome e CPF
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 46/2022
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 03/2022-CC
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES
(MODELO)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES
Referência: CONCORRÊNCIA n. 03/2022-CC, Processo de Licitação n. 46/2022.
A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.
_____________________________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a).
_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade n. _______________________ e do CPF n.
_______________________, DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, sob as sanções administrativas cabíveis
e sob as penas da lei, que não integra em seu corpo social, nem no seu quadro funcional empregado público ou membro
comissionado de órgão direto ou indireto da administração pública municipal, inclusive autarquias.

(Local e data).
____________________________________
Representante Legal
Nome e CPF

Observação: Este formulário deverá ser inserido no Envelope n. 1.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 46/2022
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 03/2022-CC
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO COM INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
(MODELO)

Referência: CONCORRÊNCIA n. 03/2022-CC, Processo de Licitação n. 46/2022.
A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.
_____________________________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a).
_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade n. _______________________ e do CPF n.
_______________________, DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, sob as sanções administrativas cabíveis
e sob as penas da lei, que, caso seja venha a ser vencedora desta licitação, apresentará responsável pela execução dos
serviços e pela coordenação de todas as atividades técnicas relativas a execução dos serviços objeto desta licitação,
comprometendo-se a cumprir o exigido, no momento da assinatura do contrato.

(Local e data).
____________________________________
Representante Legal
Nome e CPF

Observação: Este formulário deverá ser inserido no Envelope n. 1.
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Guaraciaba
Prefeitura
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2022

Publicação Nº 3841746

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA O CONCURSO PÚBLICO DESTINADO À ADMISSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA O QUADRO
DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA ESTADO DE SANTA CATARINA
O Prefeito de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina, Sr. VANDECIR DORIGON, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal e suas atualizações e em conformidade com as Leis municipais nº 1.940/06, nº 1.645/01, nº 2764/2014, nº
1890/2006, n° 2489/2012, n° 3.137/2018 e suas alterações, TORNA PÚBLICO aos interessados, que estarão abertas as inscrições para o
concurso público ao provimento de vagas no quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Guaraciaba, de servidores sob o Regimes
Estatutário, de acordo com o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 c/c o qual reger-se-á
pelas instruções deste Edital e demais normas atinentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS
1.1. Disposições preliminares:
1.1.1. O presente Edital de Concurso Público é disciplinado pelo art. 37, inciso II, da Constituição Federal, pela Lei Orgânica Municipal e
suas atualizações e em conformidade com as Leis municipais nº 1.940/06, nº 1.645/01, nº 2764/2014, nº 1890/2006, n° 2489/2012, n°
3.137/2018 e suas alterações e demais legislação vigente.
1.1.2. O Concurso Público será regido por este edital, supervisionado pela Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de
Guaraciaba - SC, e executado pela Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC, com sede na Rua Osvaldo
Cruz, nº 167, Centro, São Miguel do Oeste - SC, Fone-Fax (49) 3621-0795, endereço eletrônico: www.ameosc.org.br
1.1.3. As respostas aos requerimentos, comunicados, resultados dos recursos, e demais publicações relativas ao Concurso Público serão
publicadas em documento afixado no Mural Público da Prefeitura Municipal de Guaraciaba – SC e nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net
1.1.4. A inscrição no Concurso Público implicará, desde logo, a ciência e aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste edital,
sendo de responsabilidade do candidato conhecer a legislação mencionada no edital e demais determinações referentes ao Concurso Público
para certificar-se de que possui todas as condições e pré-requisitos para prestar as provas e documentos necessários exigidos para o cargo
por ocasião da nomeação se aprovado e convocado.
1.1.4.1 A legislação Municipal a que se refere o subitem 1.1.1 está à disposição do candidato no site: guaraciaba.atende.net
1.1.5. O prazo de validade do Concurso Público será de 02 (dois) anos, contado da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério da Administração Municipal.
1.1.6. São condições para participação no presente Concurso Público:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos
políticos (Constituição Federal - § 1° do Art. 12, de 05/10/88 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98 - Art. 3º);
b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino, estar quite também, com as obrigações
do serviço militar;
c) Ter conhecimento e concordar com todas as exigências contidas neste edital;
d) Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo/função na data da admissão e provimento ao cargo;
e) Possuir aptidão física e mental para o exercício funcional respectivo.
1.1.7. O candidato deve comprovar a idade mínima de 18 anos e a escolaridade/habilitação exigida no edital no ato da contratação, sob
pena de ser automaticamente eliminado do Concurso Público.
1.1.8. As provas serão realizadas na modalidade Objetiva.
1.2. Cargo, vaga, carga horária, remuneração e habilitação:
1.2.1. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por candidatos que disponham dos requisitos e escolaridade mínima informada no presente Edital, de acordo com o cargo a que pretendem concorrer, com as seguintes especificações:
Cargo/ Função

Nº Vagas

Vencimento

Carga Horária
Semanal

Habilitação

Tipo de
Prova

Assistente Social
(Secretaria de Educação)

CR*

R$ 4.390,00

40 horas

Formação Superior em Assistência Social.

Objetiva

Professor I-N1 (Educação Infantil)

CR*

R$ 2.074,55

20 horas

Formação Superior em Pedagogia.

Objetiva

CR*

R$ 4.390,00

40 horas

Formação Superior em Psicologia.

Objetiva

CR*

R$ 1.702,29

40 horas

Ensino Médio completo e residir na área
de atuação.

Objetiva

Psicóloga
(Secretaria de Educação)
Agente Comunitário de Saúde | Micro Área 27
(Abrangência: Linha Olímpio, Linha Flores
da Cunha, Linha Aparecida, Linha São Luiz e
Linha São Valentin)
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Agente Comunitário de Saúde | Micro Área 16
(Abrangência: Ruas 13 de Outubro, 1° de
Maio, Ademar de Barros, Cristóvão Colombo,
Cruz e Souza, do Comércio, Ermino Anschau,
General Osório, Padre Bernardo Gemi, Padre
Feijó, Pedro Werlang, Presidente Kennedy,
Presidente Vargas e Santos Dumont)

CR*

R$ 1.702,29

40 horas

Ensino Médio completo e residir na área
de atuação.

Objetiva

Vigilante Sanitário e Ambiental

CR*

R$ 1.800,00

40 horas

Ensino Médio.

Objetiva

*CR: Cadastro de Reserva.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o Concurso Público poderão ser efetuadas pela Internet ou Presencial – on-line, no período das 08h00min do dia
20/04/2022 às 23h59min do dia 19/05/2022.
2.1.1. Das inscrições pela internet:
2.1.1.1. Para a inscrição pela internet o candidato deverá acessar o site www.ameosc.org.br no período de inscrição, e seguir os seguintes
procedimentos:
a) Acessar o endereço eletrônico: www.ameosc.org.br e clicar no link Concursos Públicos;
b) Fazer o cadastro do candidato se for primeiro acesso, caso este já seja cadastrado somente realizar o login para inscrição;
c) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição, conferir atentamente os dados informados e enviá-los via internet, seguindo as
instruções;
d) Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até às 23h59min do dia 20/05/2022; PAGAR O BOLETO, PREFERENCIALMENTE, NO BANCO EMISSOR.
2.1.2. Das inscrições presencial/on-line:
2.1.2.1. Os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, poderão realizar à sua inscrição presencial/on-line sendo que para tanto
deverão se dirigir à Biblioteca Pública Municipal, localizada junto ao Centro de Múltiplo Uso Armando Domingos Montagna ao lado da Prefeitura de Guaraciaba, sito à Rua Ademar de Barros, n° 85, Centro, durante o período das inscrições, em horário de expediente da Prefeitura.
2.1.2.2. Para a efetivação das inscrições presencial/on-line o candidato deverá estar munido de todos os documentos e informações necessárias, sendo que o servidor municipal designado para realizar as inscrições presencial/on-line apenas transmitirá ao sistema de inscrição
os dados e informações que lhe forem repassados pelo candidato que será o único responsável pela exatidão e correção das informações
prestadas e demais atos relativos à sua inscrição.
2.1.2.3. Na oportunidade de realização da inscrição presencial/on-line será entregue ao candidato o Comprovante de sua Inscrição, bem
como o Boleto Bancário referente a sua inscrição cujo pagamento é de inteira responsabilidade do candidato no período destinado para
tanto, qual seja, até as 23h59min do dia 20/05/2022.
2.1.2.4. Só serão efetivadas as inscrições presencial/on-line dos candidatos que se dirigirem à Biblioteca Pública Municipal, localizada junto
ao Centro de Múltiplo Uso Armando Domingos Montagna ao lado da Prefeitura de Guaraciaba, sito à Rua Ademar de Barros, n° 85, Centro,
durante o período das inscrições, em horário de expediente da Prefeitura.
2.2. As inscrições somente serão deferidas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição que se dará pela baixa dos boletos, após
o envio dos respectivos arquivos bancários ao sistema de gestão, pelo órgão executor do certame, sendo que este processo poderá acontecer até a data de publicação das inscrições deferidas e indeferidas especificada no Cronograma do edital (Anexo I); ou pelo deferimento
de solicitação de isenção da taxa de inscrição, nos termos do item 2.6 e seguintes deste edital.
2.3. O Município de Guaraciaba – SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC não se responsabilizarão
por solicitação de inscrição não recebida por falhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a transferência de dados, impressão de documentos ou pagamento da taxa de inscrição no prazo determinado, assim como não se responsabilizarão
por inscrições indeferidas que não acusarem pagamento de boleto por vírus “malware” ou outros vírus que alterem o código de barras do
boleto bancário, encaminhando o pagamento da inscrição para outras contas ou até mesmo impedindo a leitura do código de barra pela
instituição bancária.
2.4. O candidato poderá inscrever-se para apenas 01 (um) cargo que trata o edital. Verificando-se mais de uma inscrição do mesmo candidato será considerada válida a inscrição cujo pagamento foi realizado através do respectivo boleto e, havendo mais de uma inscrição paga
pelo candidato, será considerada como válida apenas a inscrição paga mais recente.
2.5. O valor da taxa de inscrição é fixado de acordo com o nível de escolaridade exigido para o respectivo cargo, nos seguintes valores:
Escolaridade

Valor R$

Nível Superior

R$ 100,00

Nível Médio

R$ 60,00

2.5.1. O valor referente ao pagamento da inscrição não será restituído, salvo em caso de cancelamento do Concurso Público.
2.5.2. Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento bancário.
2.5.3. O pagamento da taxa de inscrição após o período determinado neste edital, à realização de qualquer modalidade de pagamento que
não seja a quitação do boleto gerado e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado neste edital implicam o cancelamento da inscrição.
2.5.4. Em caso de inscrições erradas e pagamento das mesmas, o candidato não será ressarcido pelo pagamento efetuado incorretamente,
sendo que é responsabilidade do candidato efetuar a sua inscrição para o cargo a qual pretende concorrer, corretamente.
2.6. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO (DOADORES DE SANGUE E/OU DE MEDULA):
2.6.1. O candidato que preencher os requisitos da Lei Estadual nº 10.567 de 07 de novembro de 1997 com as alterações trazidas pela Lei
Estadual nº 17.457 de 10 de janeiro de 2018 e pela Lei Federal nº 13.656 de 30 de abril de 2018 poderá requerer a isenção do pagamento
da taxa de inscrição.
2.6.2. O requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição (Anexo IV) deverá ser encaminhado à Prefeitura do Município de
Guaraciaba, sito à Rua Ademar de Barros, nº 85, Centro, Guaraciaba – SC, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público,
sendo que a entrega deverá ocorrer nos dias 20/04/2022 a 09/05/2022, período este designado para estas inscrições, juntamente com os
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seguintes documentos:
a) Cópia do documento de identidade;
b) Cópia do requerimento de inscrição;
c) No caso de candidato doador de sangue: documento comprobatório da condição de doador regular, em papel timbrado, com data, assinatura e carimbo da entidade coletora, expedido por banco de sangue público ou privado (autorizado pelo Poder Público) em que o candidato
realizou a doação, constando, pelo menos, 03 (três) doações nos últimos 12 (doze) meses anteriores a data de publicação deste Edital. A
declaração com a comprovação da condição de doador deverá ser expedida por entidade coletora oficial ou credenciada, discriminando a
quantidade de doações e as datas em que foram realizadas. O candidato de outra unidade da federação, além de apresentar a declaração
acima referida, deverá apresentar declaração e/ou certidão que comprove o credenciamento da entidade coletora como órgão oficial do
estado de origem.
d) No caso de candidato doador de medula: documento comprobatório da condição de doador de medula óssea, em papel timbrado, com
data, assinatura e carimbo da entidade coletora, expedido por entidade coletora oficial ou credenciada. O candidato de outra unidade da
federação, além de apresentar a declaração acima referida, deverá apresentar declaração e/ou certidão que comprove o credenciamento da
entidade coletora ou associativa como órgão oficial do estado de origem.
2.6.3. A entrega dos documentos referidos no item 2.6.2 também poderá ser feita por meio postal (SEDEX), com cópia autenticada em cartório a ser encaminhado à Prefeitura do Município de Guaraciaba, sito à Rua Ademar de Barros, nº 85, Centro, Guaraciaba – SC, CEP: 89920000, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público, devendo estar entregues no endereço citado até o dia 10/05/2022.
2.6.4. O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de taxa de inscrição e seu encaminhamento não garante o benefício ao interessado, o qual estará sujeito à apreciação da Comissão Organizadora.
2.6.5. A Comissão Organizadora do Concurso Público avaliará o pedido de isenção e publicará sua decisão nos sites www.ameosc.org.br e
guaraciaba.atende.net no dia 11/05/2022, não sendo encaminhada resposta individual ao candidato.
2.6.6. O candidato cujo requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição for indeferido poderá interpor recurso no prazo de 02
(dois) dias úteis, a serem contados do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, por meio do
endereço eletrônico www.ameosc.org.br.
2.6.7. A relação dos pedidos de isenção deferidos, após recurso, será divulgada no dia 17/05/2022, até às 23h59min, no endereço eletrônico
www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net
2.6.8. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferidos poderão participar do presente
Concurso Público desde que efetuem o pagamento da taxa de inscrição até o dia 20/05/2022 às 23h59min, como os demais candidatos. O
boleto para impressão em caso de indeferimento deverá ser acessado junto ao site www.ameosc.org.br.
2.6.9. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo
estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente excluído do certame.
2.6.10. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder,
a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do certame, independentemente da fase em que se
encontrar, aplicando-se ainda o disposto no Decreto Federal nº 83.936/79, art. 10, parágrafo único.
3. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
3.1. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas deverá solicitá-lo no ato de
inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais necessários, bem como comprovar a necessidade de atendimento diferenciado,
juntando documentos que atestem a necessidade do atendimento solicitado.
3.1.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para fazer as provas deverá:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente aos recursos especiais necessários;
b) enviar, via upload, imagem legível do Documento de Identificação original;
c) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses, que ateste a espécie e grau ou o nível de sua deficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID),
que justifique o atendimento especial solicitado. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição
no Conselho Regional de Medicina (CRM).
3.1.2. A solicitação de atendimento diferenciado será analisada pela Comissão Organizadora do certame e deferida desde que requerida no
momento oportuno e devidamente comprovada, observando os critérios de viabilidade e razoabilidade, sendo os candidatos comunicados
da decisão através de aviso publicado nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net, conforme cronograma.
3.1.3. Para utilização de aparelho auditivo durante a realização da prova o candidato deverá seguir o que pede o item 3.1.1.
3.1.4. Não haverá prova em braile; o candidato com deficiência visual deverá requerer prova ampliada ou um fiscal ledor.
3.1.5. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá informar tal situação no momento de sua
inscrição e, no dia de aplicação das provas deverá providenciar acompanhante, maior de idade, que ficará com a guarda e responsabilidade
do lactente. Nos horários necessários, a candidata será acompanhada por um fiscal até o local onde se encontra a criança, sendo que o
tempo destinado à amamentação não será acrescido ao horário da prova da candidata.
4. DAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Para efeito do que dispõe o inciso VIII, do art. 37, da Constituição Federal, na Lei Nº 7.853/89, no Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro
de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Nº. 5.296, de 02 de dezembro de 2004, ser-lhes-á reservado o percentual de 10%
(dez por cento) das vagas existentes, que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso Público.
4.2. O candidato com deficiência, amparado pela legislação vigente e sob sua inteira responsabilidade, concorre em igualdade de condições
com todos os candidatos, resguardadas as ressalvas legais vigentes e, ainda, o percentual aqui estabelecido.
4.2.1. O candidato com deficiência será inicialmente classificado de acordo com as vagas de ampla concorrência para o cargo que concorre.
Caso não esteja situado dentro dessas vagas, será classificado em relação à parte, disputando as vagas reservadas a pessoa com deficiência
no cargo que concorre, caso existam.
4.3. Somente será considerada pessoa com deficiência aquele que se enquadre nas categorias constantes do art. 4º, do Decreto 3.298, de
20 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº. 5.296, de 02 de dezembro de 2005.
4.4. A deficiência do candidato, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, deve permitir o desempenho adequado das atribuições e exigências especificadas para a função, de acordo com o expresso nos subitens.
4.5. A pessoa com deficiência somente poderá disputar cargos e funções cujas atividades sejam compatíveis com a deficiência.
4.6. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância
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da ordem classificatória.
4.7. A pessoa com deficiência não está isenta do recolhimento da taxa de inscrição.
4.8. O candidato com deficiência que não realizar sua inscrição de acordo com as regras deste Capítulo do Edital não poderá alegar esta
condição em seu benefício, não sendo cabível qualquer recurso de sua condição neste caso.
4.9. O candidato considerado pessoa com deficiência que desejar concorrer nesta condição, deverá no ato da inscrição informar no campo
específico ser pessoa com deficiência.
4.10. O candidato considerado pessoa com deficiência que desejar concorrer nesta condição, deverá encaminhar à Comissão Organizadora
do Concurso Público, na Prefeitura do Município de Guaraciaba, sito à Rua Ademar de Barros, nº 85, Centro, CEP: 89.920-000, Guaraciaba
– SC, em horário de expediente da Prefeitura, durante o prazo de inscrição:
a) Requerimento de pessoa com deficiência, devidamente preenchido e assinado, conforme modelo do Anexo V;
b) Laudo médico (via original e cópia) firmado por especialista na área, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico deverá estar legível, sob pena de invalidação. Após a conferencia dos documentos, ficarão retidas na prefeitura somente as cópias, os originais
serão devolvidos ao candidato.
4.10.1. A entrega dos documentos referidos nas alíneas a e b do item 4.10, também poderá ser feita por meio postal, através de Sedex, a
ser encaminhado à Comissão Organizadora do Concurso Público, na Prefeitura do Município de Guaraciaba, sito à Rua Ademar de Barros,
nº 85, Centro, CEP: 89.920-000, Guaraciaba – SC, contendo apenas cópias autenticadas em cartório, devendo estar entregues no endereço
citado até o dia 20/05/2022.
4.11. Os requerimentos de inscrição como pessoa com deficiência serão avaliados pela Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de Guaraciaba - SC e a decisão proferida será publicada nos sites www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net no dia 06/06/2022,
não sendo encaminhada resposta individual ao candidato.
4.11.1. O candidato cujo requerimento para concorrer como pessoa com deficiência for indeferido poderá interpor recurso no prazo de 02
(dois) dias úteis, a serem contados do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, por meio do
endereço eletrônico www.ameosc.org.br.
4.11.2. A relação dos pedidos para concorrer como pessoa com deficiência deferidos, após recurso, será divulgada no dia 10/06/2022, até
às 23h59min, no endereço eletrônico www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net
4.12. No momento da homologação do resultado do Concurso Público será publicada lista especifica dos candidatos deferidos como pessoa
com deficiência, os quais figurarão também na lista de classificação geral do cargo/função.
4.13. Se aprovado no presente Concurso Público, o candidato deverá submeter-se à perícia do Médico do Trabalho designado pelo Município
de Guaraciaba – SC, que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação como pessoa com deficiência ou não e, sobre o grau de deficiência, que determinará estar ou não, o candidato, capacitado para o exercício do cargo.
4.14. A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito da vaga reservada para pessoa com
deficiência.
4.15. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os candidatos com deficiência participarão do certame em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que tange ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos
critérios de aprovação e a todas as demais normas de regência do Concurso Público.
4.16. O candidato que no dia da prova necessitar de atendimento diferenciado em função de sua deficiência, deverá fazer solicitação na
data da inscrição, seguindo o que dispõe o item 3 e seus subitens.
5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições que preencherem todas as condições estabelecidas neste Edital serão homologadas, sendo expedido documento constando a relação das inscrições deferidas e daquelas indeferidas, o qual será publicado nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e
guaraciaba.atende.net
5.2. Da divulgação das inscrições indeferidas, os candidatos poderão interpor recursos no prazo estabelecido no cronograma do edital, via
on-line, através do site www.ameosc.org.br expondo as razões da discordância do indeferimento de sua inscrição, bem como comprovando
a inexistência da razão apontada para o indeferimento.
6. DAS PROVAS
6.1. Da Prova Objetiva
6.1.1. A prova objetiva é obrigatória para todos os candidatos homologados neste edital e será aplicada no dia 11/06/2022, em local a ser
informado na publicação do ensalamento, conforme o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e
guaraciaba.atende.net
6.1.1.1. A abertura dos portões para o ingresso dos candidatos será a partir das 07h40min.
6.1.1.2. O fechamento dos portões será às 08h40min sendo que a partir deste horário não será mais permitida a entrada de candidatos,
sob qualquer alegação.
6.1.1.3. Não será permitido o ingresso na sala de aplicação de provas após às 08h50min.
6.1.1.4. Após o fechamento dos portões, os candidatos terão 10 (dez) minutos para ingressar na sala de aplicação das provas, sendo que
após as 08h50min não mais será permitida a entrada de candidatos nas salas de prova.
6.1.1.5. A prova objetiva terá início às 09h00min e término às 12h00min.
6.1.1.6. Não será permitido o uso do banheiro após o encerramento da prova e entrega do cartão resposta ao fiscal de sala.
6.1.2. A relação das salas será publicada após a homologação das inscrições nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net
6.1.3. A prova objetiva será realizada em uma única etapa, e terá a duração de 03h00min incluído o tempo para preenchimento do Cartão
Resposta, e será composta de questões objetivas com quatro alternativas de resposta para cada uma delas, das quais somente UMA será a
correta e deverá ser preenchida conforme instruções que constarão no Cartão Resposta e na 1ª página do Caderno de Provas.
6.1.3.1. As questões da prova objetiva versarão sobre questões de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais.
6.1.3.2. A prova será composta de 35 (trinta e cinco) questões.
6.1.3.3. Os conteúdos programáticos sobre os quais versarão as questões da prova objetiva estão publicados no Anexo II do presente edital.
6.2. DA PROVA OBJETIVA (Modalidade A):
6.2.1. Serão aplicadas provas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Vigilante Sanitário e Ambiental, Psicóloga (Secretaria de Educação), Assistente Social (Secretaria de Educação) e Professor
I-N1 (Educação Infantil), conforme tabela a seguir:
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Provas

Nº de Questões

Peso

Total de Pontos por Disciplina

1► Conhecimentos Específicos

20

0,35

7,00

2► Língua Portuguesa

10

0,20

2,00

3► Conhecimentos Gerais

05

0,20

1,00

TOTAL

35

-

10,00

Nota mínima do conjunto
provas 1, 2 e 3.
5,00
-

6.2.2. Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem a nota mínima de 5,00 (cinco) pontos, no conjunto das provas 1, 2 e 3
(na soma das notas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais), conforme tabela acima.
6.3. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA:
6.3.1. Os candidatos deverão comparecer no local designado para a realização das provas objetivas no horário e data estabelecidos neste
edital, munidos de documento de identificação original (com fotografia), sob pena de não ser permitida sua entrada à sala de aplicação das
provas.
6.3.2. Será vedado o acesso ao portão de entrada do local de prova ao candidato que se apresentar após o horário determinado no item
6.1.1.2, mesmo que o início da prova tenha sido postergado por motivo de força maior.
6.3.3. Serão considerados documentos de identificação: carteira de identidade, carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais
expedidas por órgão público que, por lei federal valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação.
6.3.3.1. Caso o candidato não apresente, no dia de realização das provas, documento de identificação original, por motivo de perda, furto
ou roubo, deverá ser apresentado o documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, com data não superior a 30 dias da
data da realização da prova do Concurso Público.
6.3.3.2. Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do
candidato e sua assinatura.
6.3.4. Para a realização da prova objetiva o candidato receberá um caderno de questões e um Cartão Resposta.
6.3.4.1. O candidato deverá apor no Cartão Resposta, em local próprio, seu nome legível, nº do documento de identidade e assinatura, bem
como as suas respostas por questão, preenchendo por completo o campo que se refere à alternativa que julgar correta, de acordo com as
instruções constantes no próprio Cartão Resposta e na primeira folha do Caderno de Provas.
6.3.4.2. No Cartão Resposta de todos os candidatos constarão as assinaturas dos fiscais e dos últimos três (03) candidatos de cada sala.
6.3.5. Antes de iniciar a resolução da prova o candidato deve conferir se o caderno de questões corresponde ao cargo para que se inscreveu,
se está impresso sem falhas ou defeitos que possam comprometer a resolução da prova e se esta corretamente numerado.
6.3.6. O candidato deverá conferir no seu Cartão Resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova constante
no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade
do candidato a conferencia do tipo de prova constante no Cartão Resposta e no Caderno de Prova.
6.3.6.1. Forma correta de preencher o Cartão Resposta:
6.3.7. As respostas das questões da prova objetiva deverão ser transcritas para o Cartão de Resposta, conforme as instruções constantes na
capa do Caderno de Provas e no próprio Cartão Resposta, devendo o candidato utilizar apenas caneta esferográfica com a tinta nas cores
azul ou preta, indelével e feita de material transparente.
6.3.8. O Cartão Resposta é insubstituível.
6.3.9. O preenchimento do Cartão Resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as
instruções específicas contidas neste Edital, não sendo permitido que as marcações sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de que o
candidato tenha solicitado condição especial para esse fim, que no caso, o candidato será acompanhado por fiscal designado pela Comissão
Organizadora do Concurso Público.
6.3.10. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta.
6.3.11. Serão consideradas marcações incorretas e atribuída nota 0,00 (zero) à questão da prova objetiva que estiver em desacordo com
este Edital e com o Cartão Resposta, tais como: cuja resposta não coincida com o gabarito oficial; contenha dupla marcação, marcação
rasurada ou emendada, campo de marcação não-preenchido integralmente, ou não estiver preenchida no Cartão Resposta.
6.3.12 A prova será corrigida unicamente pela marcação feita no Cartão Resposta, através de leitura digital, e não terão validade quaisquer
anotações feitas no Caderno de Prova.
6.3.13. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, entregará ao fiscal de sala o Cartão Resposta.
6.3.13.1. O Caderno de Provas poderá ser levado pelo candidato após transcorrido, no mínimo, 30 (trinta) minutos do início da prova objetiva.
6.3.14. Só será permitido ao candidato entregar seu Cartão Resposta após transcorrido, no mínimo, 30 (trinta) minutos do início da prova
objetiva.
6.3.15. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal.
6.3.16. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização das provas.
6.3.17. Os últimos 03 (três) candidatos juntamente com os fiscais de sala deverão apor suas assinaturas no local indicado nos Cartões Resposta de todos os candidatos da sala.
6.3.17.1. Os últimos 03 (três) candidatos juntamente com os fiscais de sala deverão invalidar o Cartão Resposta entregue em branco, apondo suas assinaturas no local indicado.
6.3.17.2. Posteriormente procederão ao preenchimento da Ata na qual constarão as ocorrências relativas à prova, tais como: candidatos
faltantes, Cartões Resposta com questões deixadas em branco, Cartões Resposta deixados em branco e demais anotações que considerarem
necessárias.
6.3.17.3. Após a realização das etapas anteriores, os fiscais de sala juntamente com os 03 (três) últimos candidatos e com pelo menos um
membro da Comissão Organizadora da AMEOSC, lacrarão os envelopes, nos quais estarão acondicionados os Cartões Resposta, bem como
a assinatura destes envelopes, os quais serão deslacrados somente em sessão pública conforme data e horário descritos no cronograma.
6.3.17.4. Caso o candidato que seja um dos 03 (três) últimos a entregar a prova objetiva descumpra o item 6.3.17 e seus subitens será
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DESCLASSIFICADO do processo de seleção.
6.3.18. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas, informações referentes ao conteúdo das provas.
6.3.19. O Caderno de Provas e os gabaritos preliminares serão publicados a partir das 17 horas do primeiro dia útil posterior ao dia da
realização das provas nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net
6.3.20. Os candidatos que terminarem suas provas não poderão permanecer no local de aplicação de provas e nem utilizar os banheiros
destinados aos candidatos que ainda estejam realizando as provas, tampouco reunir-se em aglomeração com outras pessoas.
6.3.21. Os locais de provas estarão disponíveis nos endereços eletrônicos www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net. É responsabilidade
do candidato a verificação prévia dos locais de provas, quanto ao dia, local e horário de sua realização, inclusive a observância de retificações.
6.3.22. O Município de Guaraciaba - SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC, não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização das provas.
6.4. MATERIAIS PERMITIDOS NO LOCAL DE PROVA:
6.4.1. Para a realização da prova o candidato deverá ter consigo:
a) Documento de identificação;
b) Caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta, indelével e feita de material transparente;
c) Recipiente sem qualquer etiqueta ou rótulo para acondicionar água.
6.4.2. Recomenda-se ao candidato que não leve para o local de prova qualquer material não citado no item 6.4.1. Se os trouxer, deve entregar todos os materiais, equipamentos e utensílios não autorizados aos fiscais da sala no momento de acesso a sala de provas.
6.4.3. O Município de Guaraciaba - SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC não assumem qualquer
responsabilidade pelo extravio de qualquer material trazido ao local de prova.
6.5. É VEDADO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
a) Ingerir qualquer tipo de alimentos, exceto água que deverá estar acondicionada em embalagem sem qualquer etiqueta ou rótulo;
b) Fumar;
c) Comunicação entre os candidatos;
d) Consulta a materiais (livros, revistas, apostilas, entre outros);
e) Portar ou usar qualquer equipamento eletrônico, como telefone celular, tablet, notebook, bip, calculadora, máquina fotográfica, entre
outros;
f) Uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares;
g) Uso de relógio de qualquer tipo;
h) Não será permitido a aglomeração de pessoas, bem como o compartilhamento de bebidas e alimentos.
6.6. SERÁ EXCLUÍDO DO CERTAME O CANDIDATO QUE:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido;
b) Apresentar-se em local diferente;
c) Não comparecer às provas;
d) Não apresentar documento de identificação;
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um fiscal;
f) Ausentar-se do local de provas antes de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas;
g) Ausentar-se da sala de provas levando Cartão Resposta ou outros materiais não permitidos;
h) Estiver portando armas;
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
j) For surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outros candidatos;
k) For surpreendido utilizando-se de relógio de qualquer tipo, livro, anotação e impressos ou fazendo uso de qualquer tipo de aparelho (calculadora, bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros
equipamentos similares), bem como protetores auriculares;
l) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
m) Não assinar o Cartão Resposta (gabarito).
6.6.1. Os aparelhos eletrônicos e pertences dos candidatos deverão ser acondicionados em embalagem fornecida pelo fiscal de sala no
momento do ingresso à sala de provas, e assim permanecerão até a saída do candidato do local de prova.
7. DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. A correção do cartão resposta do candidato será realizada através do processo de leitura digital, em Sessão Pública a ser realizada na
Sede da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, sito à Rua Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de São Miguel
do Oeste - SC, às 08h30min do dia 05/07/2022, com a projeção das notas em telão para que todos os presentes na sessão possam acompanhar a correção, bem como a identificação do candidato.
7.1.1. Em vista da pandemia de COVID-19 a sessão referida no item 7.1 será realizada com possibilidade de presença limitada ao distanciamento interpessoal mínimo exigido conforme Legislação Estadual vigente e desde que respeitadas as demais medidas sanitárias previstas.
7.2. As notas apresentadas na sessão pública serão preliminares e poderão sofrer alterações.
7.3. A publicação do resultado preliminar ocorre conforme cronograma do edital, na qual já constarão os critérios de desempate.
7.4. A sessão será filmada e acompanhada pelos membros da comissão organizadora do município de Guaraciaba – SC, da comissão organizadora da AMEOSC e por todos os candidatos e interessados, devendo assinar lista de presença.
8. DO EMPATE NA NOTA FINAL
8.1. Ocorrendo empate no resultado final das provas, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que tiver:
a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o mais velho até o último dia de inscrição neste Concurso Público na forma do disposto
no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10. 741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;
c) Maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;
d) Maior número de acertos na prova de Conhecimento Gerais;
e) O candidato de maior idade;
f) Sorteio Público.
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9. DOS GABARITOS: PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS
9.1. O gabarito preliminar será divulgado até às 23h59min do primeiro dia útil após a realização das provas nos sites: www.ameosc.org.br
e guaraciaba.atende.net, enquanto o gabarito definitivo será publicado, conforme cronograma do edital, nos mesmos endereços.
9.2. Da publicação do gabarito definitivo não caberá qualquer outro tipo de revisão ou recurso administrativo.
10. DOS RECURSOS
10.1. É admitido recurso quanto a divergências:
a) No indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição | No período de 12 e 13/05/2022;
b) No indeferimento da inscrição | No período de 26 e 27/05/2022;
c) No indeferimento do pedido de Pessoa com Deficiência | No período de 07 e 08/06/2022;
d) Na formulação das questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar divulgado | No período de 14 e 15/06/2022;
e) No parecer dos recursos interpostos em face das questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar divulgado | No período de
24/06/2022 (OBS: Somente serão apreciados os recursos interpostos em face de pareceres de questões que já foram alvo de recursos
conforme a alínea “e”, bem como recursos que apresentem fundamentadamente a discordância com os termos do parecer exarado, trazendo o devido embasamento e justificativa que contrapõe o parecer recorrido. Recursos contra questões que não foram alvo de recursos
conforme a alínea “e” não serão apreciados, assim como aqueles que não apresentem a devida fundamentação em relação a discordância
com o parecer emitido);
f) No Resultado/Classificação Preliminar | No período de 07 e 08/07/2022.
10.2. Os recursos deverão ser interpostos conforme o Cronograma do edital (Anexo I).
10.3. Somente será apreciado o recurso expresso em termos convenientes e que apontar a(s) circunstância(s) que o justifique.
10.4. Os recursos deverão ser interpostos via on-line, pelo sistema.
10.4.1. Para a interposição de recurso via on-line o candidato deverá seguir os seguintes procedimentos:
a) Acessar o endereço eletrônico: www.ameosc.org.br e clicar no link Concursos Públicos;
b) Acessar a “Área do Candidato”;
c) Clicar em “Recursos”;
d) Preencher on-line o formulário de recursos e enviá-lo via internet, seguindo as instruções nele contidas;
e) Os recursos interpostos a diferentes questões devem ser formulados em diferentes formulários, sendo, um formulário para cada questão.
Caso o candidato apresentar recurso de mais de uma questão num mesmo formulário o mesmo NÃO será apreciado.
10.4.2. Nenhum recurso será apreciado fora dos prazos estipulados por esse edital.
10.4.2.1. O recurso/requerimento interposto fora do respectivo prazo ou em branco não será conhecido e os inconsistentes não serão providos.
10.4.2.2. Se na análise dos recursos resultar anulação de questões, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos
do referido cargo, independentemente de terem recorrido.
10.5. Os recursos que dizem respeito às provas e aos resultados dela decorrentes serão analisados e dado o parecer pelos profissionais
responsáveis pela elaboração da questão do Concurso Público.
10.5.1. Não serão aceitos pedidos ou recursos encaminhados de forma diferente dos procedimentos especificados no edital.
10.5.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado conforme o cronograma deste edital, no site www.ameosc.org.br.
10.5.3. Se houver alteração do gabarito preliminar, por força de impugnações ou recursos considerados procedentes, os gabaritos dos candidatos do referido cargo serão corrigidos de acordo com as alterações efetuadas pela Comissão Organizadora da AMEOSC.
10.5.4. Não serão aceitas sobreposições de recursos apresentados pelo mesmo candidato com finalidade de acrescentar ou modificar a
redação, argumentação ou comprovação ao requerimento anterior, independentemente de vigência de prazo.
10.5.5. A decisão exarada nos recursos pela Comissão Organizadora da AMEOSC é irrecorrível na esfera administrativa.
11. DA CLASSIFICAÇÃO
11.1. A classificação final de todos os candidatos obedecerá à ordem decrescente de notas obtidas.
12. DA PANDEMIA (COVID-19)
12.1. Devido à pandemia do COVID-19, a AMEOSC e o município reservam-se o direito de tomar medidas protetivas e preventivas durante o
andamento do Concurso Público, visando à saúde e o direito coletivo de todos os envolvidos, seguindo orientações dos governos: municipal,
estadual e federal, assim como, orientações da Organização Mundial de Saúde e da Comissão Organizadora do certame.
12.2. Diante da situação excepcional de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, as datas previstas neste Edital para realização
das provas poderão ser alteradas, não se responsabilizando o município de Guaraciaba – SC e/ou a Associação dos Municípios do Extremo
Oeste de Santa Catarina - AMEOSC pelos possíveis adiamentos decorrentes de força maior.
12.3. O candidato deverá observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19 vigentes,
observando os protocolos definidos na esfera federal e estadual e, principalmente, no âmbito do município realizador do certame.
Nesse sentido, ORIENTA-SE aos candidatos:
a) Manter o distanciamento interpessoal mínimo exigido pela legislação vigente e, principalmente conforme orientações sanitárias do município realizador do certame;
b) Uso facultativo de máscara de proteção facial, industriais ou caseiras em todos ambientes dos recintos de aplicação de provas;
c) Higienizar as mãos com álcool 70%.
12.4. O candidato que não observar as medidas sanitárias de segurança vigentes no município realizador do certame não terá permitido o
seu acesso ao local das provas e, se já estiver adentrado ao local e desrespeitar tais medidas será desclassificado do processo de seleção.
13. DO PROVIMENTO DO CARGO
13.1. O provimento do cargo/função obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
13.2. Ficam advertidos os candidatos aprovados de que a nomeação e provimento no cargo/função só lhes serão deferidas no caso de
exibirem:
a) cópia legível do Diploma ou Escolaridade exigida para a função;
b) atestado de boa saúde física e mental, podendo, ainda, ser solicitados exames complementares, ás expensas do candidato, a serem
determinadas pelo serviço Médico do Município;
c) alvará de folha corrida judicial, para efeitos criminais, fornecidos pelo Foro de residência do candidato;
d) declaração negativa de não acumulação de empregos/funções no serviço público, vedados em lei;
e) demais documentos solicitados pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, ou previsto em Legislação Municipal.
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13.3. Os candidatos classificados e nomeados estarão regidos pelo Regime Jurídico Estatutário.
13.4. O candidato aprovado no certame obriga-se a manter atualizado seu endereço junto ao Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Guaraciaba – SC.
13.5. Caso o candidato não possa assumir o cargo/função quando convocado ficará automaticamente desclassificado.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. As publicações sobre o Concurso Público serão afixadas no Mural Público da Prefeitura de Guaraciaba – SC e nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net
14.2. São impedidos de atuar como membros de quaisquer das comissões deste certame ou de ser responsáveis pela elaboração das provas, cônjuges, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, de candidato cuja inscrição haja sido
deferida.
14.3. Os casos não previstos no presente Edital, no que tange ao Concurso Público em questão, serão resolvidos, conjuntamente, pela
AMEOSC - Associação dos Municípios do Extremo Oeste, SC, e pela Prefeitura Municipal de Guaraciaba – SC, conforme a legislação vigente.
14.4. O Prefeito do Município de Guaraciaba – SC poderá, antes da homologação, suspender, anular ou cancelar o Concurso Público mediante casos especiais e fortuitos, não assistindo aos candidatos nenhum direito a reclamações.
14.5. O Foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Concurso Público é o da Comarca de São Miguel do Oeste – SC.
14.6. Integram o presente Edital para todos os fins e efeitos os seguintes anexos:
ANEXO I – Cronograma;
ANEXO II – Conteúdo Programático;
ANEXO III – Atribuições dos Cargos;
ANEXO IV – Requerimento isenção taxa de inscrição;
ANEXO V – Requerimento Pessoa com Deficiência;
ANEXO VI – Portaria, que nomeia a Comissão Organizadora Municipal;
ANEXO VII – Resolução, que nomeia a Comissão Organizadora da AMEOSC.
14.7. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Guaraciaba – SC, 20 de abril de 2022.
VANDECIR DORIGON
Prefeito Municipal
Vistado na Forma de Lei
Marina Guerini - OAB/SC 28.067
Assessora Jurídica Prefeitura de Guaraciaba
ANEXO I - CRONOGRAMA
OBS: O presente cronograma é provisório, estando sujeito a alterações que, se ocorrerem, serão publicadas nos sites do município e da
AMEOSC.
CRONOGRAMA

DATA

OBSERVAÇÕES

Publicação do Edital

20/04/2022

Em caso de impugnação do edital, esta deverá ser feita por escrito, endereçada ao Prefeito do Município de Guaraciaba – SC, protocolada em
horário de expediente da Prefeitura, até o dia 09/05/2022.

Prazo para realização de inscrição

20/04/2022 a 19/05/2022

Pela internet, no site: www.ameosc.org.br

Apresentação dos documentos para candidatos
considerados Pessoa com Deficiência (PcD)

20/04/2022 a 19/05/2022

Prazo para realização de inscrição para candidato
que requerer a isenção de taxa de inscrição
Publicação da relação de isenção da taxa de
inscrição (Antes dos recursos)
Prazo para interposição de recurso em face do
indeferimento do pedido de isenção de taxa de
inscrição
Publicação do parecer de recurso interposto em
face do indeferimento do pedido de isenção de
taxa de inscrição
Publicação da relação de isenção da taxa de
inscrição (Após os recursos)
Prazo para pagamento da taxa de inscrição para
o candidato que teve pedido de isenção de taxa
indeferida

20/04/2022 a 09/05/2022
11/05/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.
net

12 e 13/05/2022

Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

17/05/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

17/05/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.
net

17 a 20/05/2022

O boleto deverá ser acessado junto ao site: www.ameosc.org.br

Último prazo para pagamento da taxa de inscrição 20/05/2022
Publicação das inscrições deferidas e indeferidas
Prazo para interposição de recurso em face de
inscrição indeferida
Publicação do parecer de recurso interposto em
face das inscrições indeferidas

Encaminhar à Prefeitura de Guaraciaba, sito à Rua Ademar de Barros, nº
85, Centro, CEP: 89.920-000, Guaraciaba – SC, em horário de expediente da Prefeitura.
Pela internet, no site: www.ameosc.org.br

25/05/2022
26 e 27/05/2022
01/06/2022

O boleto deverá ser acessado junto ao site: www.ameosc.org.br
Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.
net
Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.
net
Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 938

Publicação da homologação das inscrições

01/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.
net

Publicação do deferimento ou indeferimento dos
pedidos de condição especial para realização da
prova objetiva

02/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.
net

Publicação do Ensalamento

02/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.
net

06/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.
net

07 e 08/06/2022

Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

10/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

10/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.
net

Prova Objetiva

11/06/2022

A prova objetiva será realizada em local a ser informado na publicação
do ensalamento, conforme este Cronograma, nos endereços eletrônicos:
www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net

Publicação das Provas Objetivas aplicadas

13/06/2022

Até às 23h59min, no site: www.ameosc.org.br

Publicação do gabarito preliminar

13/06/2022

Publicação da relação de deferimento ou indeferimento dos pedidos de Pessoa com Deficiência
(PcD) (Antes dos recursos)
Prazo para interposição de recurso em face do
indeferimento dos pedidos de Pessoa com Deficiência (PcD)
Publicação do parecer de recurso interposto em
face do indeferimento do pedido de Pessoa com
Deficiência (PcD)
Publicação da relação de deferimento ou indeferimento dos pedidos de Pessoa com Deficiência
(PcD) (Após recursos)

Prazo para interposição de recurso em face das
questões da prova objetiva e do gabarito preliminar
Publicação do parecer de recurso interposto em
face das questões da prova objetiva e do gabarito
preliminar
Prazo de recurso em objeção ao parecer exarado
preliminarmente em face das questões da Prova
Objetiva e do Gabarito Preliminar

14 e 15/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.
net
Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

23/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

24/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação do parecer de recurso em objeção
ao parecer exarado preliminarmente em face
04/07/2022
das questões da Prova Objetiva e do Gabarito
Preliminar
Publicação do gabarito final
04/07/2022
Sessão Pública para correção dos cartões resposta
e identificação dos candidatos
05/07/2022
Publicação do Resultado Preliminar da prova
objetiva
Prazo para interposição de recurso em face do
resultado preliminar da prova objetiva
Publicação do parecer de recurso interposto em
face do resultado preliminar da prova objetiva
Publicação do resultado final

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br
Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net
Às 08h30min, na Sede da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, sito à Rua Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de
São Miguel do Oeste – SC.

06/07/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net

07 e 08/07/2022

Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

11/07/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

11/07/2022

Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net e também no Mural Público
da Prefeitura de Guaraciaba – SC.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o texto, contexto e a construção dos sentidos; Coesão e coerência
textuais; Intertextualidade e polifonia; A Língua: norma culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria; Língua padrão: ortografia,
acentuação e pontuação; Semântica: denotação e conotação; figuras de linguagem; sinonímia, antonímia, homonímia, parônima; polissemia e ambiguidade; Morfologia: estrutura e processos de formação de palavras; classes de palavras: flexões, emprego e valores semânticos, com ênfase em verbos, pronomes, conjunções e preposições; Sintaxe: Termos e Orações coordenadas e subordinadas; concordância
nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; sintaxe de colocação. Sentido denotativo e conotativo (figurado). Vícios de linguagem.
CONHECIMENTOS GERAIS Lei Orgânica do Município. Fundamentos e aspectos socioeconômicos, culturais, artísticos, históricos, políticos
e geográficos do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Atualidades nos assuntos atuais de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, esportes, tecnologia, segurança pública, saúde, justiça, relações internacionais, desenvolvimento
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sustentável, problemas e fenômenos ambientais, cidadania e direitos humanos do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS ASSISTENTE SOCIAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO):
1) Política Nacional de Assistência Social. 2) Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), NOB SUAS e NOB RH. 3) Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais. 4) Estatuto da Criança e do Adolescente. 5) Estatuto do Idoso. 6) Lei Maria da Penha. 7) Estatuto das Pessoas
com Deficiência, Ações voltadas para a qualidade de vida. 8) Política de benefícios sociais. 9) Objetivos do Serviço Social. 10) Código de
Ética Profissional do Assistente Social. 11) Constituição Federal. 12) Projetos Sociais do Governo Federal em vigor. 13) O Serviço Social e o
enfrentamento das expressões contemporâneas da questão social. 14) O marco legal e institucional das políticas de Saúde e de Assistência
Social após a Constituição Federal de 1988. 15) Atuação profissional e o instrumento técnico-operativo do serviço Social nas áreas de saúde
e de Assistência Social. 16) Os segmentos de atenção e os programas, serviços e benefícios da Política de Assistência Social. 17) Instrumentos e Técnicas de Intervenção: estudo social, perícia social, laudo social e parecer social. 18) Trabalho com grupos. 19) Atuação do Serviço
Social na Equipe multidisciplinar, interdisciplinar e inter-profissional. 20) As novas modalidades de família. 21) Metodologias de abordagem
familiar. 22) Abordagem individual. 23) Técnicas de entrevista. 24) As Políticas de Seguridade Social no Brasil. 25) Saúde: o SUS - Organização e direitos. 26) A organização, gestão e funcionamento do Sistema Único de saúde/SUS. 27) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990. 20) Assistência Social: organização e direitos. 28) Previdência Social: organização e direitos. 29) Organização, princípios e diretrizes
do Programa Saúde da Família/PSF, segundo o Ministério da Saúde.
PSICÓLOGA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO):
1) Psicopatologia da criança, adolescente e adultos. 2) Psicologia do desenvolvimento. 3) Psicodinâmica do indivíduo e do grupo. 4) Principais teorias e autores da psicologia clínica. 5) Teorias da personalidade. 6) Abordagens psicoterápicas. 7) Processo psicodiagnóstico. 8)
Testagem e Avaliação Psicológica. 9) Psicologia da Família. 10) Psicologia Escolar e da Aprendizagem e suas relações com a infância e a
adolescência. 11) Epistemologia e Psicologia genéticas. 12) Psicologia Social. 13) Psicologia da Saúde. 14) Psicologia do Envelhecimento.
15) Transtornos Psicológicos, seu diagnóstico e tratamento. 16) Psicologia do Trabalho e Organizacional. 17) Políticas Públicas de Saúde
Mental. 18) Psicodiagnóstico. 19) Psicoterapias. 20) Psicologia Cultural. 21) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde
coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica;
Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde;
Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 22) Saúde da criança, do escolar,
do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 23) Epidemiologia. 24) Prevenção e Combate a Doenças. 25) Direitos dos usuários da
saúde. 26) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 27) Código de Ética do Psicólogo. 28) Portaria nº 154 de Janeiro de 2008
- Cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF. 29) Portaria nº 2.488 de 21/10/2011 – Ministério da Saúde. 30) Portaria nº 3.124 de
28/12/2012 – Ministério da Saúde. 31) Diretrizes do NASF, segundo o Ministério da Saúde. 32) Constituição Federal, em seus Artigos: 196,
197, 198, 199 e 200. 33) Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 em seus artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 34) Lei nº 8.080, de 19 de
Setembro de 1.990 e suas atualizações, todo o teor. 35). Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990 e suas atualizações, todo teor. 36) Lei
nº 8.842, de 04 de Janeiro de 1.994, todo o teor. 37) Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003, em seus artigos: 15, 16, 17, 18 e 19. 38)
Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2010 em seus Artigos: 6, 7 e 8.
PROFESSOR I-N1 (EDUCAÇÃO INFANTIL):
Alfabetização. Fases do Desenvolvimento. Relacionamento: Professor x Aluno. Função e Papel da Escola. Problemas de Aprendizagem:
Fatores Físicos, Psíquicos e Sociais. Recreação: Atividades recreativas. Aprendizagem: Leitura / Escrita. Didática: Métodos, Técnicas, Livro
Didático, Recursos / Material Didático. Processo Ensino - Aprendizagem: Avaliação, Recuperação. Planejamento de Aula: Habilidade - Objetivos à avaliação. Métodos e Processos no Ensino da Leitura. Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura: métodos, técnicas
e habilidades. Instrumentos / Atividade Pedagógicas. Tendências Pedagógicas. Literatura: Paulo Freire, Cagliari, Piaget, Vygotsky, Cipriano
Luckesi. Psicomotricidade. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Lei do Sistema Municipal de Ensino. Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
Lei nº 13.005/14 – Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos; encontros vocálicos e consonantais; ortografia; acentuação gráfica; sinais de pontuação: ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, travessão, vírgula, etc.; emprego das
classes de palavras; análise sintática; sinônimos e antônimos; Concordância verbal: identificação dos tempos e modos verbais, correspondência de formas verbais, conjugação verbal, flexão de verbos; Concordância Nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação pronominal; classificação dos termos da oração; período composto por coordenação; período composto por subordinação; Figura de Linguagem;
Morfologia; Uso da crase; Uso do por que; Objeto direto e Indireto.
CONHECIMENTOS GERAIS Lei Orgânica do Município. Aspectos socioeconômicos, geográficos, históricos e político do mundo, do Brasil, de
Santa Catarina e do Município. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural, informações atuais de ampla divulgação na
imprensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil. Cidadania, direitos humanos, meio-ambiente e saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
1) Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 2) Lei nº 8.142/1990 - Dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências. 3) Portaria nº 2.488/2011 – Revisão das Diretrizes e Normas para a Organização
da Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 4) Lei nº 11.350, de 5 de
Outubro de 2006. 5) Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. 6) Sistemas Nacionais de Informação (SINAN, SISVAN, SINASC, SIAB). 7)
Vigilância em saúde (vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental). 8) Política Nacional de Promoção Da Saúde. 9) Calendário Básico de
Vacinação da criança, adolescente, adultos e idoso. 10) Aleitamento materno. 11) Doenças transmissíveis: vetores, vias de transmissão, sintomas, cuidados e tratamento. 12) O Agente comunitário inserido nos Programas Ministeriais de Saúde: Tuberculose, Hipertensão, Diabetes,
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DST/AIDS. 13) Atenção à saúde da mulher, da criança e do recém-nascido (RN), do adolescente, do homem e do idoso. 14) Pré-Natal. 15)
Parto e Nascimento Humanizado, Puerpério. 16) Normas de biossegurança. 17) Humanização e ética na atenção à saúde. 18) Doenças de
notificação compulsória. 19) Educação em saúde e acolhimento na Estratégia Saúde da Família. 20) Competências e habilidades do Agente
Comunitário de Saúde.
VIGILANTE SANITÁRIO E AMBIENTAL:
1) Noções de saúde pública e saneamento básico. 2) Doenças infectocontagiosas. 3) Noções básicas e medidas profilaxia das doenças. 4)
Doenças de notificação compulsória. 5) Investigação Epidemiológica de Casos e Epidemias. 6) Fiscalização de locais públicos e particulares quanto aos aspectos de higiene nos alimentos, bebidas e instalações físicas. 7) Edificações e Instalações, área externa, pisos, tetos,
paredes e divisórias, portas e janelas. 8) Temperatura, validade e condições dos alimentos. 9) Qualidade higiênico-sanitária dos produtos
alimentícios e dos estabelecimentos que os comercializam. 10) Doenças veiculadas por alimentos (DVA). 11) Limpeza e sanitização das
instalações, iluminação, ventilação, avaliação dos manipuladores - vestuário, asseio pessoal, hábitos higiênicos. 12) Fluxo de produção: matéria-prima e insumos, manipulação dos alimentos, embalagens e rotulagens, armazenamento e transporte do produto final. 13) Vigilância
Epidemiológica: controle de doenças e agravos ocasionados por vetores de veiculação hídrica; investigação e controle de surtos e epidemias
e controle de zoonoses e animais peçonhentos. 14) Higienização e limpeza de máquinas e equipamentos. 15) Higiene, profilaxia e política
sanitária. 16) Armazenagem, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos e resíduos líquidos. 17) Saneamento comunitário,
emprego e normas da ANVISA. 18) Noções de Vigilância Epidemiológica e imunizações. 19) Medida Provisória nº 1.814, de 26/02/99 e suas
atualizações. 20) Lei nº 9.677, de 02/07/98 e suas atualizações. 21) Norma Operacional Básica do SUS 01/1996 e suas atualizações. 22)
Lei nº 8.080, de 19/09/90 e suas atualizações. 23) Lei nº 6.437, de 20/08/77 e suas atualizações. 24) Legislação federal e estadual sobre
vigilância sanitária.
ANEXO III – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
• Desenvolver e executar ações de prevenção e promoção da Saúde, por meio das ações educativas e coletivas, preferencialmente nos domicílios e na comunidade, sob supervisão competente, cumprindo as condicionalidades estabelecidas pelos programas dos entes federativos;
• Realizar mapeamento de sua área;
• Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro;
• Preencher os relatórios indispensáveis de controle, de acordo com o exigido pelo Programa Estratégia Saúde da Família;
• Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco e áreas de risco, comunicando às ESF;
• Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento
odontológico, quando necessário;
• Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na áreas prioritárias da Atenção Básicas de acordo com as políticas existentes
e conforme orientação dos responsáveis da área;
• Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade;
• Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente
aquelas em situações de risco;
• Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças;
• Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente,
entre outras;
• Traduzir para a Secretaria de Saúde a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites;
• Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe;
• Atender a solicitações, demandas e cronogramas estabelecidos, em sua área, pelo responsável hierárquico;
• Trabalhar com o registro de famílias em base geográfica definida, a micro área;
• Acompanhar mensalmente, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe;
• Participar no processo de programação e planejamento local das ações relativas ao território de abrangência da Unidade de Saúde da
Família, com vistas a superação dos problemas identificados;
• Participar de ações Inter setoriais, com a vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental a fim de desenvolver ações de saúde, prevenção
e monitoramento;
• Dirigir veículos oficiais, desde que, para o desempenho das funções e atribuições principais do cargo;
• Executar demais atividades correlatas
Nota: É permitido ao ACS desenvolver atividades nas unidades básicas de saúde, desde que vinculadas às atribuições acima.
ASSISTENTE SOCIAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO):
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
• Ampliar e fortalecer a participação familiar e comunitária em projetos oferecidos pela rede municipal de ensino;
• Criar estratégias de intervenção em dificuldades escolares relacionadas a situação de violência, uso de drogas, gravidez na adolescência,
vulnerabilidade social e demais temas que possam ocorrer ou forem pauta;
• Participar de programas de orientação e apoio às famílias mediante articulação das áreas de educação no que compete à assistência social;
• Promover ações de combate a todo e qualquer tipo de preconceito;
• Estimular a organização estudantil em estabelecimentos de ensino e na comunidade por meio de grêmios, conselhos, comissões, fóruns,
grupo de trabalhos, associações, federações, formas de participação social;
• Assegurar proteção social imediata e atendimento interdisciplinar às pessoas em situação de violência, visando sua integridade física,
mental e social;
• Fortalecer os vínculos familiares a e capacidade de proteção à família;
• Participar da elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação dos fluxos escolares e procedimentos adotados, visando garantir
a efetivação das articulações necessárias;
www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 941

• Definir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho a serem desenvolvidos na Unidade escolar;
• Discutir com a equipe das escolas a adoção de estratégias e ferramentas teórico-metodológicas que possam qualificar o trabalho da equipe, a aprendizagem dos alunos e o bom clima organizacional;
• Auxiliar na elaboração de documentos necessários ao andamento dos trabalhos da escola, sendo elo de ligação entre as áreas e auxiliando
em todas as atividades dos estabelecimentos escolares;
• Participar ativamente de todas as ações desenvolvidas pelas escolas onde atuar;
• Coordenar a execução das ações, assegurando o diálogo e possibilidades de participação da comunidade escolar;
• Emitir opinião e se necessário parecer sobre alunos atendidos em reuniões ou conselho de Classe, sempre preservando a ética e sigilo
profissional.
• Realizar visitas domiciliares e demais ações necessárias ao bom andamento dos trabalhos;
• Trabalhar com os demais membros da equipe e em conjunto com a equipe pedagógica e profissionais da rede municipal de ensino ou
outras que sejam estabelecidas;
• Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência;
• Desenvolver outras atividades afins;
• Elaborar relatórios de trabalhos desenvolvidos;
• Dirigir veículos oficiais, desde que, para o desempenho das funções e atribuições principais do cargo.
PSICÓLOGA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO):
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
• Realizar sessões de psicoterapia individual com alunos e toda comunidade escolar que necessitar;
• Empregar técnicas como testes de inteligência e personalidade, observação de conduta, e outros na mesma linha;
• Atender alunos com deficiência, com problemas de deficiência mental e sensorial ou portadoras de desajustes, com dificuldade de aprendizagem e/ou superdotação visando melhoria nas ações educacionais;
• Realização de ações de forma preventiva, integrada com demais membros da equipe;
• Emitir opinião e se necessário parecer sobre alunos atendidos em reuniões ou conselho de Classe, sempre preservando a ética e sigilo
profissional.
• Confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e psicológico ao estudo dos casos;
• Redigir a interpretação final após o debate e aconselhamento indicado a cada caso, conforme as necessidades psicológicas escolares,
social e profissional do indivíduo;
• Manter atualizado o prontuário de cada caso estudado, fazendo os necessários registros;
• Participar da elaboração de testes e provas de suficiência para alunos que necessitarem;
• Manter-se atualizado nos processos e técnicas utilizadas pela psicologia;
• Participar ativamente de todas as ações desenvolvidas pelas escolas onde atuar;
• Sempre que solicitado, realizar atendimento psicológico e psicoterápico da comunidade escolar de todas as idades, nas modalidades individual, familiar e em grupo;
• Trabalhar com os demais membros da equipe e em conjunto com a equipe pedagógica e profissionais da rede municipal de ensino ou
outras que sejam estabelecidas;
• Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência;
• Desenvolver outras atividades afins;
• Elaborar relatórios de trabalhos desenvolvidos;
• Dirigir veículos oficiais, desde que, para o desempenho das funções e atribuições principais do cargo.
VIGILANTE SANITÁRIO E AMBIENTAL:
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
• Cumprir os protocolos e determinações da ANVISA e da Vigilância Sanitária Estadual;
• Expansão do conhecimento sobre as questões de Saúde Ambiental, buscando o desenvolvimento no setor técnico e na população, uma
consciência crítica e responsável sobre a gravidade e importância das relações homem/meio ambiente;
• Participação intersetorial em discussões de projetos propostas e problemas relacionados às questões ambientais;
• Avaliação, analise e coleta da Água para Consumo Humano (Água de Abastecimento Público: Análise laboratorial e Inspeções nas Estações
de Tratamento de Água) e Água de Fontes Alternativas :poços, nascentes e caminhões transportadores de água potável;
• Desenvolver atividades educativas e de orientação sobre saúde e meio ambiente junto aos munícipes, através do trabalho casa a casa em
escolas, indústrias, comércio, centros comunitários, igrejas e outros;
• Desenvolver atividades lúdicas e de comunicação como teatros, jogos, palestras, músicas, distribuição de material, afixação de cartazes e
faixas, participação em eventos e outras atividades correlatas;
• Ações de intervenção ao meio ambiente para minimizar o risco à saúde como: retirada e acondicionamentos correto de material passível
de ser criadouro de vetores, aplicação de produtos químicos, produtos biológicos e alternativos.
• Preenchimento de planilhas, relatórios e digitação em sistemas relacionados à vigilância ambiental;
• Pesquisa, inquéritos, investigação epidemiológica, participação em campanhas;
• Apoio logístico: transporte, montagem e desmontagem de barracas, equipamentos e adequação e organização do espaço físico para
eventos;
• Vistoria e elaboração de relatórios;
• Elaboração de mapas;
• Preenchimento de notificações;
• Auxiliar na preparação de eventos (cafés, limpeza, montagem de mesa e etc.);
• Colaborar com limpeza e organização do local de trabalho;
• Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
• Atender a solicitações, demandas e cronogramas estabelecidos, em sua área, pelo responsável hierárquico;
• Cumprir os protocolos e determinações da ANVISA e da Vigilância Sanitária Estadual.
• Dirigir veículos oficiais, desde que, para o desempenho das funções e atribuições principais do cargo;
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PROFESSOR 1-N1 (EDUCAÇÃO INFANTIL):
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
• Seguir as diretrizes educacionais do estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se não apenas a aceitá-las,
mas também a integrar sua ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos;
• Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem;
• Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes metodológicas
da Escola e com a legislação pertinente;
• Zelar pela aprendizagem e avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados;
• Cooperar com os Serviços de Orientação Educacional e Supervisão Escolar, no que lhe competir;
• Promover experiências de ensino-aprendizagem diversificadas para atender diferenças individuais;
• Colaborar e comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões pedagógicas, conselho de classe, atividades extraclasse, treinamentos, palestras e outras promoções;
• Zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula;
• Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução da programação, frequência e aproveitamento dos
alunos;
• Zelar pela conservação dos bens materiais e da integridade da Escola;
• Acompanhar o desenvolvimento dos alunos e comunicar as ocorrências à Direção ou ao Serviço de Orientação Educacional;
• Executar as normas estabelecidas no Regimento Escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e na legislação federal, estadual
e municipal pertinente;
• Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
• Estabelecer e implantar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
• Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos;
• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
• Desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.
• Atender a solicitações, demandas e cronogramas estabelecidos, em sua área, pelo responsável hierárquico;
Dirigir veículos oficiais, desde que, para o desempenho das funções e atribuições principais do cargo.
ANEXO IV – REQUERIMENTO ISENÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO
(Doadores de Sangue e/ou de Medula)
Para:
Comissão Organizadora do Concurso Público
Eu____________________________________________________________________ portador(a) do documento de identidade sob nº
______________________________, inscrição nº ____________, venho solicitar isenção para taxa de inscrição ao Concurso Público,
Edital nº 001/2022.
Declaro para os devidos fins que preencho os requisitos da Lei Estadual nº 10.567 de 07 de novembro de 1997 com as alterações trazidas
pela Lei Estadual nº 17.457 de 10 de janeiro de 2018 e pela Lei Federal nº 13.656 de 30 de abril de 2018.
Declaro, sob as penas previstas no artigo 299, do Decreto-Lei nº 2.848, de 07.12.1940 (Código Civil), que as informações constantes neste
formulário expressam a verdade e por elas me responsabilizo.
___________________________ – ______, __________ de ____________________ de 2022.
Assinatura Candidato(a)
Documentos anexos:
1: _______________________________________________________________
2: _______________________________________________________________
3: _______________________________________________________________
ANEXO V - REQUERIMENTO PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Eu, ___________________________________________________________________________ , portador(a) do documento de identidade n° _______________________ expedido pelo _________ e CPF sob n° ______________ , residente e domiciliado na ___________
__________________________, n° _______ , Bairro ___________________________, cidade de ______________________________,
Estado _____, CEP n° _________________, inscrito no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022, do Poder Executivo Municipal de
Guaraciaba - SC, inscrição sob n° _____________, para o cargo de _________________________________________________________
___________, requeiro a Vossa Senhoria vaga para pessoa com deficiência, sendo a deficiência _________________________________,
CID nº ______________, Médico responsável ______________________________________________.
Pede Deferimento.
_______________________________, SC, ______ de ________________ de 2022.
Assinatura Candidato(a)
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ANEXO VI - PORTARIA COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 338/2022
De 06 de abril de 2022
VANDECIR DORIGON, prefeito municipal de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais e de conformidade com
os dispositivos da Lei Orgânica;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar: TALITA GUERINI, FRANCIELI VESENTIN, DAIANE ECKARDT E DEISE MARA RECH, brasileiros (as), servidores públicos
municipais, residentes e domiciliadas no município, sob a presidência da primeira, para comporem a COMISSÃO MUNICIPAL DO PROCESSO
SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO, que terá por objetivo e finalidade o auxílio à Administração para organizar, coordenar, fiscalizar os atos
dos processos de seleção instaurados no ano de 2022.
Art. 2º - Compete a Comissão: avaliar as inscrições dos candidatos, verificar quanto a publicidade dos atos, acompanhar e fiscalizar a realização das provas executadas pelos candidatos, sempre de acordo com o contido no regulamento geral do Edital. A Comissão poderá ainda,
requisitar recursos humanos, financeiros, materiais, equipamentos e instalações necessárias para a concretização do objetivo, mediante a
autorização do chefe do Executivo Municipal.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Ato correrão à conta do orçamento municipal vigente.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficando revogadas as disposições anteriores ou em contrário.
Guaraciaba, 06 de abril de 2022.
VANDECIR DORIGON
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado nesta data.
ANEXO VII - RESOLUÇÃO COMISSÃO ORGANIZADORA AMEOSC
RESOLUÇÃO Nº 001/2022
Dispõe sobre a nomeação de Comissão para Acompanhamento de Concursos Públicos e Testes Seletivos realizados pela Associação dos
Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC e dá outras providências.
IVAN JOSÉ CANCI, Prefeito de Anchieta - SC e Presidente da AMEOSC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da entidade,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os funcionários UDINARA VANUSA ZANCHETTIN, DIEGO RODRIGO CANEI E JACSON SONAGLIO para comporem a Comissão Organizadora da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC nos Concursos Públicos e Testes Seletivos
executados pela entidade.
Art. 2º - Compete a Comissão Organizadora da AMEOSC a elaboração dos editais que regulamentarão os Concursos Públicos e Testes Seletivos executados pela entidade, mediante a supervisão e aquiescência do ente público que solicitou o certame, elaboração e aplicação das
provas objetivas e práticas coordenando, fiscalizando e acompanhando as mesmas, correção dos cartões respostas, pontuação e classificação dos candidatos, receber e analisar eventuais recursos interpostos e emitir relação dos candidatos aprovados para homologação da
autoridade competente.
Art. 3º - A Comissão Organizadora da AMEOSC poderá requisitar, tanto para a associação quanto ao ente público que realiza o processo de
seleção, recursos humanos, financeiros, equipamentos, materiais e instalações necessárias para a regular realização dos certames.
Art. 4º - São impedidos de atuar como membros desta comissão cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o segundo grau, de candidato cuja inscrição haja sido deferida.
Parágrafo único: Verificando os membros da presente Comissão o deferimento de inscrição de candidato que seja seu cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, deverá solicitar seu desligamento da Comissão.
Art. 5º - Esta Resolução entre em vigor na data de sua assinatura e publicação, com efeitos retroativos à 1º de janeiro de 2021 e vigerá
até 31 de dezembro de 2022.
Art. 6º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Miguel do Oeste – SC, 03 de janeiro de 2022.
IVAN JOSÉ CANCI
Presidente da AMEOSC

EXTRATO DE CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2022

Publicação Nº 3841749

EXTRATO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA O CONCURSO PÚBLICO DESTINADO À ADMISSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA O QUADRO
DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA ESTADO DE SANTA CATARINA
O Prefeito de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina, Sr. VANDECIR DORIGON, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal e suas atualizações e em conformidade com as Leis municipais nº 1.940/06, nº 1.645/01, nº 2764/2014, nº
1890/2006, n° 2489/2012, n° 3.137/2018 e suas alterações, TORNA PÚBLICO aos interessados, que estarão abertas as inscrições para o
concurso público ao provimento de vagas no quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Guaraciaba, de servidores sob o Regimes
Estatutário, de acordo com o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 c/c o qual reger-se-á
pelas instruções deste Edital e demais normas atinentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS
1.1. O presente Edital de Concurso Público é disciplinado pelo art. 37, inciso II, da Constituição Federal, pela Lei Orgânica Municipal e
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suas atualizações e em conformidade com as Leis municipais nº 1.940/06, nº 1.645/01, nº 2764/2014, nº 1890/2006, n° 2489/2012, n°
3.137/2018 e suas alterações e demais legislação vigente.
1.2. O Concurso Público será regido por este edital, supervisionado pela Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de Guaraciaba - SC, e executado pela Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC, com sede na Rua Osvaldo Cruz,
nº 167, Centro, São Miguel do Oeste - SC, Fone-Fax (49) 3621-0795, endereço eletrônico: www.ameosc.org.br
1.3. O prazo de validade do Concurso Público será de 02 (dois) anos, contado da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério da Administração Municipal.
1.4. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por candidatos que disponham dos requisitos e escolaridade mínima informada no presente Edital, de acordo com o cargo a que pretendem concorrer, com as seguintes especificações:
Cargo/ Função

Nº Vagas

Vencimento

Carga
Horária
Semanal

Assistente Social
(Secretaria de Educação)

CR*

R$ 4.390,00

40 horas

Professor I-N1 (Educação Infantil)

CR*

R$ 2.074,55

20 horas

CR*

R$ 4.390,00

40 horas

CR*

R$ 1.702,29

40 horas

CR*

R$ 1.702,29

40 horas

Ensino Médio completo e residir na área de
atuação.

Objetiva

CR*

R$ 1.800,00

40 horas

Ensino Médio.

Objetiva

Psicóloga
(Secretaria de Educação)
Agente Comunitário de Saúde | Micro Área 27
(Abrangência: Linha Olímpio, Linha Flores da Cunha, Linha Aparecida,
Linha São Luiz e Linha São Valentin)
Agente Comunitário de Saúde | Micro Área 16
(Abrangência: Ruas 13 de Outubro, 1° de Maio, Ademar de Barros, Cristóvão Colombo, Cruz e Souza, do Comércio, Ermino Anschau, General
Osório, Padre Bernardo Gemi, Padre Feijó, Pedro Werlang, Presidente
Kennedy, Presidente Vargas e Santos Dumont)
Vigilante Sanitário e Ambiental

Tipo de
Prova

Habilitação
Formação Superior em
Assistência Social.
Formação Superior em
Pedagogia.
Formação Superior em
Psicologia.
Ensino Médio completo e residir na área de
atuação.

Objetiva
Objetiva
Objetiva
Objetiva

*CR: Cadastro de Reserva.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o Concurso Público poderão ser efetuadas pela Internet ou Presencial – on-line, no período das 08h00min do dia
20/04/2022 às 23h59min do dia 19/05/2022.
2.2. Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até às 23h59min do dia 20/05/2022; PAGAR O BOLETO, PREFERENCIALMENTE, NO BANCO EMISSOR.
3. DAS PROVAS
3.1. A prova objetiva é obrigatória para todos os candidatos homologados neste edital e será aplicada no dia 11/06/2022, em local a ser
informado na publicação do ensalamento, conforme o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e
guaraciaba.atende.net
3.1.1. A abertura dos portões para o ingresso dos candidatos será a partir das 07h40min.
3.1.2. O fechamento dos portões será às 08h40min sendo que a partir deste horário não será mais permitida a entrada de candidatos, sob
qualquer alegação.
3.1.3. A prova objetiva terá início às 09h00min e término às 12h00min.
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. A integra do edital estará disponível no mural público da Prefeitura Municipal de Guaraciaba – SC e nos sites: www.ameosc.org.br e
guaraciaba.atende.net
Guaraciaba – SC, 20 de abril de 2022.
VANDECIR DORIGON
Prefeito Municipal

EXTRATO DE PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022

Publicação Nº 3841751

EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2022
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO DESTINADO À ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS
PARA O QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA ESTADO DE SANTA CATARINA
O Prefeito de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina, Sr. VANDECIR DORIGON, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal e suas atualizações e em conformidade com as Leis municipais nº 1.940/06, nº 1.645/01, nº 2764/2014,
nº 1890/2006, n° 2489/2012, n° 3.137/2018 e suas alterações, TORNA PÚBLICO aos interessados, que estarão abertas as inscrições para
o Processo Seletivo ao provimento de vagas temporárias no quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Guaraciaba, de servidores
sob o Regime Estatutário, de acordo com o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 c/c o
qual reger-se-á pelas instruções deste Edital e demais normas atinentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS
1.1. O presente Edital de Processo Seletivo é disciplinado pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, pela Lei Orgânica Municipal e
suas atualizações e em conformidade com as Leis municipais nº 1.940/06, nº 1.645/01, nº 2764/2014, nº 1890/2006, n° 2489/2012, n°
3.137/2018 e suas alterações e demais legislação vigente.
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1.2. O Processo Seletivo será regido por este edital, supervisionado pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo do Município de Guaraciaba - SC, e executado pela Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC, com sede na Rua Osvaldo Cruz,
nº 167, Centro, São Miguel do Oeste - SC, Fone-Fax (49) 3621-0795, endereço eletrônico: www.ameosc.org.br
1.3. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contado da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério da Administração Municipal.
1.4. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por candidatos que disponham dos requisitos e escolaridade mínima informada no presente Edital, de acordo com o cargo a que pretendem concorrer, com as seguintes especificações:
Cargo/ Função

Nº Vagas

Vencimento

Carga Horária
Semanal

Habilitação

Tipo de Prova

Auxiliar de Serviços
Gerais

CR*

R$ 1.650,00

40 horas

Ensino Fundamental.

Objetiva

Auxiliar de Manutenção

CR*

R$ 1.650,00

40 horas

Alfabetização.

Objetiva

40 horas

Certificado de conclusão da 4ª
série do Ensino Fundamental ou
equivalente, e Carteira Nacional
de Habilitação categoria D.

Objetiva e Prática

Operador de Máquinas
(CNH categoria D)

CR*

R$ 2.300,00

*CR: Cadastro de Reserva.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o Processo Seletivo poderão ser efetuadas pela Internet ou Presencial – on-line, no período das 08h00min do dia
20/04/2022 às 23h59min do dia 19/05/2022.
2.2. Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até às 23h59min do dia 20/05/2022; PAGAR O BOLETO, PREFERENCIALMENTE, NO BANCO EMISSOR.
3. DAS PROVAS
3.1. A prova objetiva é obrigatória para todos os candidatos homologados neste edital e será aplicada no dia 11/06/2022, em local a ser
informado na publicação do ensalamento, conforme o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e
guaraciaba.atende.net
3.1.1. A abertura dos portões para o ingresso dos candidatos será a partir das 07h40min.
3.1.2. O fechamento dos portões será às 08h40min sendo que a partir deste horário não será mais permitida a entrada de candidatos, sob
qualquer alegação.
3.1.3. A prova objetiva terá início às 09h00min e término às 11h30min.
3.1.4. A prova prática será realizada no dia 11/06/2022, com início às 13h00min, em local a ser informado na publicação do ensalamento,
conforme o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. A integra do edital estará disponível no mural público da Prefeitura Municipal de Guaraciaba – SC e nos sites: www.ameosc.org.br e
guaraciaba.atende.net
Guaraciaba – SC, 20 de abril de 2022.
VANDECIR DORIGON
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3839914
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B930073CC6488995C26A438578F461B11E895AAA

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃOPRESENCIAL Nº 3/2022
PROCESSO Nº 10/2022 HOMOLOGAÇÃO: 19/04/2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (LUVA, SCALP, SORO ...) E MEDICAMENTOS(
COMPLEXO B, FLUNARIZINA ...) DESTINADOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE
GUARACIABA SC. OS ITENS SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA E URGÊNCIA CONSIDERANDO QUE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANTÉM OS ITENS AMBULATORIAIS / HOSPITALARES PARA
ATENDIMENTO HABITUAL, NÃO CONTANDO COM A EPIDEMIA DE DENGUE QUE ACOMETEU O MUNICÍPIO,
FAZENDO NECESSÁRIA A COMPRA DOS ITENS PARA MANTER O ATENDIMENTO E TRATAMENTO DA
POPULAÇÃO. A MEDICAÇÃO SOLICITADA NÃO FOI HOMOLOGADA NO PROCESSO DO CONDER E ESTA EM
FALTA NA FARMÁCIA BÁSICA.
------------------------CONTRATADO: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 8.979,00 (oito mil e novecentos e setenta e nove reais)
=========================================================
------------------------CONTRATADO: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
VALOR DA DESPESA: R$ 3.337,22 (três mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos)
=========================================================
------------------------CONTRATADO: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 11.544,00 (onze mil e quinhentos e quarenta e quatro reais)
=========================================================

___________________________________
DAIANE DORIGON
Secretário de Saúde
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Publicação Nº 3840019

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 48FD42A8182A47A7C3FD42368E1AFD11533AD044

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃOPRESENCIAL Nº 28/2022
PROCESSO Nº 48/2022 HOMOLOGAÇÃO: 19/04/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARACIABA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMÁRIOS, MESAS, GAVETEIROS) DESTINADOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA..
------------------------CONTRATADO: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME
VALOR DA DESPESA: R$ 17.490,06 (dezessete mil, quatrocentos e noventa reais e seis centavos)
=========================================================

VANDECIR DORIGON
Prefeito

HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 49.2022 PMGBA

Publicação Nº 3839922

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A30D234E439C3C87CE1F8FF8A81F0C3B095107F2

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃOPRESENCIAL Nº 29/2022
PROCESSO Nº 49/2022 HOMOLOGAÇÃO: 19/04/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARACIABA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE, MASSA, MANDIOCA, ARROZ, FEIJÃO,
ENTRE OUTROS), PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS (MOTORISTAS, OPERADORES E SERVIÇOS GERAIS,
ENTRE OUTROS ) QUE ESTÃO EM COMUNIDADES DE DESLOCAMENTO DISTANTE DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR
DO MUNICIPIO E REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, ARROZ, FEIJÃO,
ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO
(ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLA E CRECHE)..
------------------------CONTRATADO: MERCADO GABBI LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 108.102,35 (cento e oito mil, cento e dois reais e trinta e cinco centavos)
=========================================================
------------------------CONTRATADO: PANIFICADORA COLONIAL MORO LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 16.143,00 (dezesseis mil e cento e quarenta e três reais)
=========================================================
------------------------CONTRATADO: SCS COMERCIO LTDA - ME
VALOR DA DESPESA: R$ 43.832,25 (quarenta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos)
=========================================================
------------------------CONTRATADO: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI
VALOR DA DESPESA: R$ 31.608,00 (trinta e um mil e seiscentos e oito reais)
=========================================================
------------------------CONTRATADO: ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VALOR DA DESPESA: R$ 6.167,00 (seis mil e cento e sessenta e sete reais)
=========================================================
------------------------CONTRATADO: ROBERTO LUIZ MALDANER 73666254934
VALOR DA DESPESA: R$ 23.985,40 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)
=========================================================
------------------------CONTRATADO: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 3.232,50 (três mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)
=========================================================

VANDECIR DORIGON
Prefeito
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PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022

Publicação Nº 3841750

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2022
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO DESTINADO À ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS
PARA O QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA ESTADO DE SANTA CATARINA
O Prefeito de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina, Sr. VANDECIR DORIGON, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal e suas atualizações e em conformidade com as Leis municipais nº 1.940/06, nº 1.645/01, nº 2764/2014,
nº 1890/2006, n° 2489/2012, n° 3.137/2018 e suas alterações, TORNA PÚBLICO aos interessados, que estarão abertas as inscrições para
o Processo Seletivo ao provimento de vagas temporárias no quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Guaraciaba, de servidores
sob o Regime Estatutário, de acordo com o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 c/c o
qual reger-se-á pelas instruções deste Edital e demais normas atinentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS
1.1. Disposições preliminares:
1.1.1. O presente Edital de Processo Seletivo é disciplinado pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, pela Lei Orgânica Municipal e
suas atualizações e em conformidade com as Leis municipais nº 1.940/06, nº 1.645/01, nº 2764/2014, nº 1890/2006, n° 2489/2012, n°
3.137/2018 e suas alterações e demais legislação vigente.
1.1.2. O Processo Seletivo será regido por este edital, supervisionado pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo do Município de
Guaraciaba - SC, e executado pela Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC, com sede na Rua Osvaldo
Cruz, nº 167, Centro, São Miguel do Oeste - SC, Fone-Fax (49) 3621-0795, endereço eletrônico: www.ameosc.org.br
1.1.3. As respostas aos requerimentos, comunicados, resultados dos recursos, e demais publicações relativas ao Processo Seletivo serão
publicadas em documento afixado no Mural Público da Prefeitura Municipal de Guaraciaba – SC e nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net
1.1.4. A inscrição no Processo Seletivo implicará, desde logo, a ciência e aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste edital,
sendo de responsabilidade do candidato conhecer a legislação mencionada no edital e demais determinações referentes ao Processo Seletivo para certificar-se de que possui todas as condições e pré-requisitos para prestar as provas e documentos necessários exigidos para o
cargo por ocasião da nomeação se aprovado e convocado.
1.1.4.1 A legislação Municipal a que se refere o subitem 1.1.1 está à disposição do candidato no site: guaraciaba.atende.net
1.1.5. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contado da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério da Administração Municipal.
1.1.6. São condições para participação no presente Processo Seletivo:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos
políticos (Constituição Federal - § 1° do Art. 12, de 05/10/88 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98 - Art. 3º);
b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino, estar quite também, com as obrigações
do serviço militar;
c) Ter conhecimento e concordar com todas as exigências contidas neste edital;
d) Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo/função na data da admissão e provimento ao cargo;
e) Possuir aptidão física e mental para o exercício funcional respectivo.
1.1.7. O candidato deve comprovar a idade mínima de 18 anos e a escolaridade/habilitação exigida no edital no ato da contratação, sob
pena de ser automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
1.1.8. As provas serão realizadas nas modalidades Objetiva e Prática.
1.2. Cargo, vaga, carga horária, remuneração e habilitação:
1.2.1. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por candidatos que disponham dos requisitos e escolaridade mínima informada no presente Edital, de acordo com o cargo a que pretendem concorrer, com as seguintes especificações:
Cargo/ Função
Auxiliar de Serviços
Gerais
Auxiliar de Manutenção
Operador de Máquinas
(CNH categoria D)

Nº Vagas

Vencimento

Carga Horária
Semanal

Habilitação

Tipo de Prova

CR*

R$ 1.650,00

40 horas

Ensino Fundamental.

Objetiva

CR*

R$ 1.650,00

40 horas

Objetiva

CR*

R$ 2.300,00

40 horas

Alfabetização.
Certificado de conclusão da 4ª série do Ensino Fundamental ou equivalente, e Carteira
Nacional de Habilitação categoria D.

Objetiva e
Prática

*CR: Cadastro de Reserva.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o Processo Seletivo poderão ser efetuadas pela Internet ou Presencial – on-line, no período das 08h00min do dia
20/04/2022 às 23h59min do dia 19/05/2022.
2.1.1. Das inscrições pela internet:
2.1.1.1. Para a inscrição pela internet o candidato deverá acessar o site www.ameosc.org.br no período de inscrição, e seguir os seguintes
procedimentos:
a) Acessar o endereço eletrônico: www.ameosc.org.br e clicar no link Concursos Públicos;
b) Fazer o cadastro do candidato se for primeiro acesso, caso este já seja cadastrado somente realizar o login para inscrição;
c) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição, conferir atentamente os dados informados e enviá-los via internet, seguindo as
instruções;
d) Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até às 23h59min do dia 20/05/2022; PAGAR O BOLETO, PREFERENCIALMENTE, NO BANCO EMISSOR.
2.1.2. Das inscrições presencial/on-line:
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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2.1.2.1. Os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, poderão realizar à sua inscrição presencial/on-line sendo que para tanto
deverão se dirigir à Biblioteca Pública Municipal, localizada junto ao Centro de Múltiplo Uso Armando Domingos Montagna ao lado da Prefeitura de Guaraciaba, sito à Rua Ademar de Barros, n° 85, Centro, durante o período das inscrições, em horário de expediente da Prefeitura.
2.1.2.2. Para a efetivação das inscrições presencial/on-line o candidato deverá estar munido de todos os documentos e informações necessárias, sendo que o servidor municipal designado para realizar as inscrições presencial/on-line apenas transmitirá ao sistema de inscrição
os dados e informações que lhe forem repassados pelo candidato que será o único responsável pela exatidão e correção das informações
prestadas e demais atos relativos à sua inscrição.
2.1.2.3. Na oportunidade de realização da inscrição presencial/on-line será entregue ao candidato o Comprovante de sua Inscrição, bem
como o Boleto Bancário referente a sua inscrição cujo pagamento é de inteira responsabilidade do candidato no período destinado para
tanto, qual seja, até as 23h59min do dia 20/05/2022.
2.1.2.4. Só serão efetivadas as inscrições presencial/on-line dos candidatos que se dirigirem à Biblioteca Pública Municipal, localizada junto
ao Centro de Múltiplo Uso Armando Domingos Montagna ao lado da Prefeitura de Guaraciaba, sito à Rua Ademar de Barros, n° 85, Centro,
durante o período das inscrições, em horário de expediente da Prefeitura.
2.2. As inscrições somente serão deferidas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição que se dará pela baixa dos boletos, após
o envio dos respectivos arquivos bancários ao sistema de gestão, pelo órgão executor do certame, sendo que este processo poderá acontecer até a data de publicação das inscrições deferidas e indeferidas especificada no Cronograma do edital (Anexo I); ou pelo deferimento
de solicitação de isenção da taxa de inscrição, nos termos do item 2.6 e seguintes deste edital.
2.3. O Município de Guaraciaba – SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC não se responsabilizarão
por solicitação de inscrição não recebida por falhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a transferência de dados, impressão de documentos ou pagamento da taxa de inscrição no prazo determinado, assim como não se responsabilizarão
por inscrições indeferidas que não acusarem pagamento de boleto por vírus “malware” ou outros vírus que alterem o código de barras do
boleto bancário, encaminhando o pagamento da inscrição para outras contas ou até mesmo impedindo a leitura do código de barra pela
instituição bancária.
2.4. O candidato poderá inscrever-se para apenas 01 (um) cargo que trata o edital. Verificando-se mais de uma inscrição do mesmo candidato será considerada válida a inscrição cujo pagamento foi realizado através do respectivo boleto e, havendo mais de uma inscrição paga
pelo candidato, será considerada como válida apenas a inscrição paga mais recente.
2.5. O valor da taxa de inscrição é fixado de acordo com o nível de escolaridade exigido para o respectivo cargo, nos seguintes valores:
Escolaridade

Valor R$

Nível Fundamental

R$ 40,00

2.5.1. O valor referente ao pagamento da inscrição não será restituído, salvo em caso de cancelamento do Processo Seletivo.
2.5.2. Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento bancário.
2.5.3. O pagamento da taxa de inscrição após o período determinado neste edital, à realização de qualquer modalidade de pagamento que
não seja a quitação do boleto gerado e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado neste edital implicam o cancelamento da inscrição.
2.5.4. Em caso de inscrições erradas e pagamento das mesmas, o candidato não será ressarcido pelo pagamento efetuado incorretamente,
sendo que é responsabilidade do candidato efetuar a sua inscrição para o cargo a qual pretende concorrer, corretamente.
2.6. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO (DOADORES DE SANGUE E/OU DE MEDULA):
2.6.1. O candidato que preencher os requisitos da Lei Estadual nº 10.567 de 07 de novembro de 1997 com as alterações trazidas pela Lei
Estadual nº 17.457 de 10 de janeiro de 2018 e pela Lei Federal nº 13.656 de 30 de abril de 2018 poderá requerer a isenção do pagamento
da taxa de inscrição.
2.6.2. O requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição (Anexo IV) deverá ser encaminhado à Prefeitura do Município de
Guaraciaba, sito à Rua Ademar de Barros, nº 85, Centro, Guaraciaba – SC, aos cuidados da Comissão Organizadora do Processo Seletivo,
sendo que a entrega deverá ocorrer nos dias 20/04/2022 a 09/05/2022, período este designado para estas inscrições, juntamente com os
seguintes documentos:
a) Cópia do documento de identidade;
b) Cópia do requerimento de inscrição;
c) No caso de candidato doador de sangue: documento comprobatório da condição de doador regular, em papel timbrado, com data, assinatura e carimbo da entidade coletora, expedido por banco de sangue público ou privado (autorizado pelo Poder Público) em que o candidato
realizou a doação, constando, pelo menos, 03 (três) doações nos últimos 12 (doze) meses anteriores a data de publicação deste Edital. A
declaração com a comprovação da condição de doador deverá ser expedida por entidade coletora oficial ou credenciada, discriminando a
quantidade de doações e as datas em que foram realizadas. O candidato de outra unidade da federação, além de apresentar a declaração
acima referida, deverá apresentar declaração e/ou certidão que comprove o credenciamento da entidade coletora como órgão oficial do
estado de origem.
d) No caso de candidato doador de medula: documento comprobatório da condição de doador de medula óssea, em papel timbrado, com
data, assinatura e carimbo da entidade coletora, expedido por entidade coletora oficial ou credenciada. O candidato de outra unidade da
federação, além de apresentar a declaração acima referida, deverá apresentar declaração e/ou certidão que comprove o credenciamento da
entidade coletora ou associativa como órgão oficial do estado de origem.
2.6.3. A entrega dos documentos referidos no item 2.6.2 também poderá ser feita por meio postal (SEDEX), com cópia autenticada em cartório a ser encaminhado à Prefeitura do Município de Guaraciaba, sito à Rua Ademar de Barros, nº 85, Centro, Guaraciaba – SC, CEP: 89920000, aos cuidados da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, devendo estar entregues no endereço citado até o dia 10/05/2022.
2.6.4. O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de taxa de inscrição e seu encaminhamento não garante o benefício ao interessado, o qual estará sujeito à apreciação da Comissão Organizadora.
2.6.5. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo avaliará o pedido de isenção e publicará sua decisão nos sites www.ameosc.org.br e
guaraciaba.atende.net no dia 11/05/2022, não sendo encaminhada resposta individual ao candidato.
2.6.6. O candidato cujo requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição for indeferido poderá interpor recurso no prazo de 02
(dois) dias úteis, a serem contados do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, por meio do
endereço eletrônico www.ameosc.org.br.
2.6.7. A relação dos pedidos de isenção deferidos, após recurso, será divulgada no dia 17/05/2022, até às 23h59min, no endereço eletrônico
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www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net
2.6.8. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferidos poderão participar do presente
Processo Seletivo desde que efetuem o pagamento da taxa de inscrição até o dia 20/05/2022 às 23h59min, como os demais candidatos. O
boleto para impressão em caso de indeferimento deverá ser acessado junto ao site www.ameosc.org.br.
2.6.9. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo
estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente excluído do certame.
2.6.10. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder,
a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do certame, independentemente da fase em que se
encontrar, aplicando-se ainda o disposto no Decreto Federal nº 83.936/79, art. 10, parágrafo único.
3. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
3.1. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas deverá solicitá-lo no ato de
inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais necessários, bem como comprovar a necessidade de atendimento diferenciado,
juntando documentos que atestem a necessidade do atendimento solicitado.
3.1.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para fazer as provas deverá:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente aos recursos especiais necessários;
b) enviar, via upload, imagem legível do Documento de Identificação original;
c) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses, que ateste a espécie e grau ou o nível de sua deficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID),
que justifique o atendimento especial solicitado. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição
no Conselho Regional de Medicina (CRM).
3.1.2. A solicitação de atendimento diferenciado será analisada pela Comissão Organizadora do certame e deferida desde que requerida no
momento oportuno e devidamente comprovada, observando os critérios de viabilidade e razoabilidade, sendo os candidatos comunicados
da decisão através de aviso publicado nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net, conforme cronograma.
3.1.3. Para utilização de aparelho auditivo durante a realização da prova o candidato deverá seguir o que pede o item 3.1.1.
3.1.4. Não haverá prova em braile; o candidato com deficiência visual deverá requerer prova ampliada ou um fiscal ledor.
3.1.5. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá informar tal situação no momento de sua
inscrição e, no dia de aplicação das provas deverá providenciar acompanhante, maior de idade, que ficará com a guarda e responsabilidade
do lactente. Nos horários necessários, a candidata será acompanhada por um fiscal até o local onde se encontra a criança, sendo que o
tempo destinado à amamentação não será acrescido ao horário da prova da candidata.
4. DAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Para efeito do que dispõe o inciso VIII, do art. 37, da Constituição Federal, na Lei Nº 7.853/89, no Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro
de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Nº. 5.296, de 02 de dezembro de 2004, ser-lhes-á reservado o percentual de 10%
(dez por cento) das vagas existentes, que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Processo Seletivo.
4.2. O candidato com deficiência, amparado pela legislação vigente e sob sua inteira responsabilidade, concorre em igualdade de condições
com todos os candidatos, resguardadas as ressalvas legais vigentes e, ainda, o percentual aqui estabelecido.
4.2.1. O candidato com deficiência será inicialmente classificado de acordo com as vagas de ampla concorrência para o cargo que concorre.
Caso não esteja situado dentro dessas vagas, será classificado em relação à parte, disputando as vagas reservadas a pessoa com deficiência
no cargo que concorre, caso existam.
4.3. Somente será considerada pessoa com deficiência aquele que se enquadre nas categorias constantes do art. 4º, do Decreto 3.298, de
20 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº. 5.296, de 02 de dezembro de 2005.
4.4. A deficiência do candidato, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, deve permitir o desempenho adequado das atribuições e exigências especificadas para a função, de acordo com o expresso nos subitens.
4.5. A pessoa com deficiência somente poderá disputar cargos e funções cujas atividades sejam compatíveis com a deficiência.
4.6. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância
da ordem classificatória.
4.7. A pessoa com deficiência não está isenta do recolhimento da taxa de inscrição.
4.8. O candidato com deficiência que não realizar sua inscrição de acordo com as regras deste Capítulo do Edital não poderá alegar esta
condição em seu benefício, não sendo cabível qualquer recurso de sua condição neste caso.
4.9. O candidato considerado pessoa com deficiência que desejar concorrer nesta condição, deverá no ato da inscrição informar no campo
específico ser pessoa com deficiência.
4.10. O candidato considerado pessoa com deficiência que desejar concorrer nesta condição, deverá encaminhar à Comissão Organizadora
do Processo Seletivo, na Prefeitura do Município de Guaraciaba, sito à Rua Ademar de Barros, nº 85, Centro, CEP: 89.920-000, Guaraciaba
– SC, em horário de expediente da Prefeitura, durante o prazo de inscrição:
a) Requerimento de pessoa com deficiência, devidamente preenchido e assinado, conforme modelo do Anexo V;
b) Laudo médico (via original e cópia) firmado por especialista na área, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico deverá estar legível, sob pena de invalidação. Após a conferencia dos documentos, ficarão retidas na prefeitura somente as cópias, os originais
serão devolvidos ao candidato.
4.10.1. A entrega dos documentos referidos nas alíneas a e b do item 4.10, também poderá ser feita por meio postal, através de Sedex, a
ser encaminhado à Comissão Organizadora do Processo Seletivo, na Prefeitura do Município de Guaraciaba, sito à Rua Ademar de Barros,
nº 85, Centro, CEP: 89.920-000, Guaraciaba – SC, contendo apenas cópias autenticadas em cartório, devendo estar entregues no endereço
citado até o dia 20/05/2022.
4.11. Os requerimentos de inscrição como pessoa com deficiência serão avaliados pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo do
Município de Guaraciaba - SC e a decisão proferida será publicada nos sites www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net no dia 06/06/2022,
não sendo encaminhada resposta individual ao candidato.
4.11.1. O candidato cujo requerimento para concorrer como pessoa com deficiência for indeferido poderá interpor recurso no prazo de 02
(dois) dias úteis, a serem contados do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, por meio do
endereço eletrônico www.ameosc.org.br.
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4.11.2. A relação dos pedidos para concorrer como pessoa com deficiência deferidos, após recurso, será divulgada no dia 10/06/2022, até
às 23h59min, no endereço eletrônico www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net
4.12. No momento da homologação do resultado do Processo Seletivo será publicada lista especifica dos candidatos deferidos como pessoa
com deficiência, os quais figurarão também na lista de classificação geral do cargo/função.
4.13. Se aprovado no presente Processo Seletivo, o candidato deverá submeter-se à perícia do Médico do Trabalho designado pelo Município
de Guaraciaba – SC, que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação como pessoa com deficiência ou não e, sobre o grau de deficiência, que determinará estar ou não, o candidato, capacitado para o exercício do cargo.
4.14. A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito da vaga reservada para pessoa com
deficiência.
4.15. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os candidatos com deficiência participarão do certame em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que tange ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos
critérios de aprovação e a todas as demais normas de regência do Processo Seletivo.
4.16. O candidato que no dia da prova necessitar de atendimento diferenciado em função de sua deficiência, deverá fazer solicitação na
data da inscrição, seguindo o que dispõe o item 3 e seus subitens.
5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições que preencherem todas as condições estabelecidas neste Edital serão homologadas, sendo expedido documento constando a relação das inscrições deferidas e daquelas indeferidas, o qual será publicado nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e
guaraciaba.atende.net
5.2. Da divulgação das inscrições indeferidas, os candidatos poderão interpor recursos no prazo estabelecido no cronograma do edital, via
on-line, através do site www.ameosc.org.br expondo as razões da discordância do indeferimento de sua inscrição, bem como comprovando
a inexistência da razão apontada para o indeferimento.
6. DAS PROVAS
6.1. Da Prova Objetiva
6.1.1. A prova objetiva é obrigatória para todos os candidatos homologados neste edital e será aplicada no dia 11/06/2022, em local a ser
informado na publicação do ensalamento, conforme o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e
guaraciaba.atende.net
6.1.1.1. A abertura dos portões para o ingresso dos candidatos será a partir das 07h40min.
6.1.1.2. O fechamento dos portões será às 08h40min sendo que a partir deste horário não será mais permitida a entrada de candidatos,
sob qualquer alegação.
6.1.1.3. Não será permitido o ingresso na sala de aplicação de provas após às 08h50min.
6.1.1.4. Após o fechamento dos portões, os candidatos terão 10 (dez) minutos para ingressar na sala de aplicação das provas, sendo que
após as 08h50min não mais será permitida a entrada de candidatos nas salas de prova.
6.1.1.5. A prova objetiva terá início às 09h00min e término às 11h30min.
6.1.1.6. Não será permitido o uso do banheiro após o encerramento da prova e entrega do cartão resposta ao fiscal de sala.
6.1.2. A relação das salas será publicada após a homologação das inscrições nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net
6.1.3. A prova objetiva será realizada em uma única etapa, e terá a duração de 02h30min incluído o tempo para preenchimento do Cartão
Resposta, e será composta de questões objetivas com quatro alternativas de resposta para cada uma delas, das quais somente UMA será a
correta e deverá ser preenchida conforme instruções que constarão no Cartão Resposta e na 1ª página do Caderno de Provas.
6.1.3.1. As questões da prova objetiva versarão sobre questões de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais.
6.1.3.2. A prova será composta de 20 (vinte) questões.
6.1.3.3. Os conteúdos programáticos sobre os quais versarão as questões da prova objetiva estão publicados no Anexo II do presente edital.
6.2. DA PROVA OBJETIVA (Modalidade A):
6.2.1. Serão aplicadas provas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Auxiliar de Manutenção, conforme tabela a seguir:
Provas

Nº de Questões

Peso

Total de Pontos por Disciplina

1► Conhecimentos Específicos

14

0,50

7,00

2► Língua Portuguesa

03

0,50

1,50

3► Conhecimentos Gerais

03

0,50

1,50

TOTAL

20

-

10,00

Nota mínima do conjunto
provas 1, 2 e 3.
4,00
-

6.2.2. Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem a nota mínima de 4,00 (quatro) pontos, no conjunto das provas 1, 2 e
3 (na soma das notas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais), conforme tabela acima.
6.3. DA PROVA OBJETIVA E PRÁTICA (Modalidade B):
6.3.1. Da Prova Objetiva
6.3.1.1. Serão aplicadas provas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais para o cargo de Operador de
Máquinas (CNH Categoria D), conforme tabela a seguir:
Provas

Nº de Questões

Peso

Total de Pontos por Disciplina

1► Conhecimentos Específicos

14

0,15

2,10

2► Língua Portuguesa

03

0,15

0,45

3► Conhecimentos Gerais

03

0,15

0,45

TOTAL

20

-

3,00

Nota mínima do conjunto
provas 1, 2 e 3.
1,00
-
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6.3.1.2. Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem a nota mínima de 1,00 (um) ponto, no conjunto das provas 1, 2 e 3
(na soma das notas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais), conforme tabela acima.
6.3.2. Da Prova Prática:
6.3.2.1. Será aplicada Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas (CNH Categoria D), conforme tabela a seguir:
Prova Prática

Total de Pontos (Nota)

Nota Mínima da Prova Prática

Prova Prática

7,00

3,00

TOTAL

7,00

3,00

6.3.2.2. À nota da prova prática será atribuída pontuação/nota escala 0 (zero) a 7,00 (sete).
6.3.2.3. Para efeitos de atribuição de notas, será eliminado o candidato que não obtiver, no mínimo 3,00 (três) pontos no total da prova
prática e também o que não atingir a nota mínima de 1,00 (um) ponto na prova objetiva.
6.3.2.4. A média final será: Nota da Prova Objetiva somada com a Nota da Prova Prática.
6.4. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA:
6.4.1. Os candidatos deverão comparecer no local designado para a realização das provas objetivas no horário e data estabelecidos neste
edital, munidos de documento de identificação original (com fotografia), sob pena de não ser permitida sua entrada à sala de aplicação das
provas.
6.4.2. Será vedado o acesso ao portão de entrada do local de prova ao candidato que se apresentar após o horário determinado no item
6.1.1.2, mesmo que o início da prova tenha sido postergado por motivo de força maior.
6.4.3. Serão considerados documentos de identificação: carteira de identidade, carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais
expedidas por órgão público que, por lei federal valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação.
6.4.3.1. Caso o candidato não apresente, no dia de realização das provas, documento de identificação original, por motivo de perda, furto
ou roubo, deverá ser apresentado o documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, com data não superior a 30 dias da
data da realização da prova do Processo Seletivo.
6.4.3.2. Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do
candidato e sua assinatura.
6.4.4. Para a realização da prova objetiva o candidato receberá um caderno de questões e um Cartão Resposta.
6.4.4.1. O candidato deverá apor no Cartão Resposta, em local próprio, seu nome legível, nº do documento de identidade e assinatura, bem
como as suas respostas por questão, preenchendo por completo o campo que se refere à alternativa que julgar correta, de acordo com as
instruções constantes no próprio Cartão Resposta e na primeira folha do Caderno de Provas.
6.4.4.2. No Cartão Resposta de todos os candidatos constarão as assinaturas dos fiscais e dos últimos três (03) candidatos de cada sala.
6.4.5. Antes de iniciar a resolução da prova o candidato deve conferir se o caderno de questões corresponde ao cargo para que se inscreveu,
se está impresso sem falhas ou defeitos que possam comprometer a resolução da prova e se esta corretamente numerado.
6.4.6. O candidato deverá conferir no seu Cartão Resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova constante
no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade
do candidato a conferencia do tipo de prova constante no Cartão Resposta e no Caderno de Prova.
6.4.6.1. Forma correta de preencher o Cartão Resposta:
6.4.7. As respostas das questões da prova objetiva deverão ser transcritas para o Cartão de Resposta, conforme as instruções constantes na
capa do Caderno de Provas e no próprio Cartão Resposta, devendo o candidato utilizar apenas caneta esferográfica com a tinta nas cores
azul ou preta, indelével e feita de material transparente.
6.4.8. O Cartão Resposta é insubstituível.
6.4.9. O preenchimento do Cartão Resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as
instruções específicas contidas neste Edital, não sendo permitido que as marcações sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de que o
candidato tenha solicitado condição especial para esse fim, que no caso, o candidato será acompanhado por fiscal designado pela Comissão
Organizadora do Processo Seletivo.
6.4.10. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta.
6.4.11. Serão consideradas marcações incorretas e atribuída nota 0,00 (zero) à questão da prova objetiva que estiver em desacordo com
este Edital e com o Cartão Resposta, tais como: cuja resposta não coincida com o gabarito oficial; contenha dupla marcação, marcação
rasurada ou emendada, campo de marcação não-preenchido integralmente, ou não estiver preenchida no Cartão Resposta.
6.4.12 A prova será corrigida unicamente pela marcação feita no Cartão Resposta, através de leitura digital, e não terão validade quaisquer
anotações feitas no Caderno de Prova.
6.4.13. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, entregará ao fiscal de sala o Cartão Resposta.
6.4.13.1. O Caderno de Provas poderá ser levado pelo candidato após transcorrido, no mínimo, 30 (trinta) minutos do início da prova objetiva.
6.4.14. Só será permitido ao candidato entregar seu Cartão Resposta após transcorrido, no mínimo, 30 (trinta) minutos do início da prova
objetiva.
6.4.15. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal.
6.4.16. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização das provas.
6.4.17. Os últimos 03 (três) candidatos juntamente com os fiscais de sala deverão apor suas assinaturas no local indicado nos Cartões Resposta de todos os candidatos da sala.
6.4.17.1. Os últimos 03 (três) candidatos juntamente com os fiscais de sala deverão invalidar o Cartão Resposta entregue em branco, apondo suas assinaturas no local indicado.
6.4.17.2. Posteriormente procederão ao preenchimento da Ata na qual constarão as ocorrências relativas à prova, tais como: candidatos
faltantes, Cartões Resposta com questões deixadas em branco, Cartões Resposta deixados em branco e demais anotações que considerarem
necessárias.
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6.4.17.3. Após a realização das etapas anteriores, os fiscais de sala juntamente com os 03 (três) últimos candidatos e com pelo menos um
membro da Comissão Organizadora da AMEOSC, lacrarão os envelopes, nos quais estarão acondicionados os Cartões Resposta, bem como
a assinatura destes envelopes, os quais serão deslacrados somente em sessão pública conforme data e horário descritos no cronograma.
6.4.17.4. Caso o candidato que seja um dos 03 (três) últimos a entregar a prova objetiva descumpra o item 6.4.17 e seus subitens será
DESCLASSIFICADO do processo de seleção.
6.4.18. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas, informações referentes ao conteúdo das provas.
6.4.19. O Caderno de Provas e os gabaritos preliminares serão publicados a partir das 17 horas do primeiro dia útil posterior ao dia da realização das provas nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net
6.4.20. Os candidatos que terminarem suas provas não poderão permanecer no local de aplicação de provas e nem utilizar os banheiros
destinados aos candidatos que ainda estejam realizando as provas, tampouco reunir-se em aglomeração com outras pessoas.
6.4.21. Os locais de provas estarão disponíveis nos endereços eletrônicos www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net. É responsabilidade
do candidato a verificação prévia dos locais de provas, quanto ao dia, local e horário de sua realização, inclusive a observância de retificações.
6.4.22. O Município de Guaraciaba - SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC, não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização das provas.
6.5. MATERIAIS PERMITIDOS NO LOCAL DE PROVA:
6.5.1. Para a realização da prova o candidato deverá ter consigo:
a) Documento de identificação;
b) Caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta, indelével e feita de material transparente;
c) Recipiente sem qualquer etiqueta ou rótulo para acondicionar água.
6.5.2. Recomenda-se ao candidato que não leve para o local de prova qualquer material não citado no item 6.5.1. Se os trouxer, deve entregar todos os materiais, equipamentos e utensílios não autorizados aos fiscais da sala no momento de acesso a sala de provas.
6.5.3. O Município de Guaraciaba - SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC não assumem qualquer
responsabilidade pelo extravio de qualquer material trazido ao local de prova.
6.6. É VEDADO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
a) Ingerir qualquer tipo de alimentos, exceto água que deverá estar acondicionada em embalagem sem qualquer etiqueta ou rótulo;
b) Fumar;
c) Comunicação entre os candidatos;
d) Consulta a materiais (livros, revistas, apostilas, entre outros);
e) Portar ou usar qualquer equipamento eletrônico, como telefone celular, tablet, notebook, bip, calculadora, máquina fotográfica, entre
outros;
f) Uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares;
g) Uso de relógio de qualquer tipo;
h) Não será permitido a aglomeração de pessoas, bem como o compartilhamento de bebidas e alimentos.
6.7. SERÁ EXCLUÍDO DO CERTAME O CANDIDATO QUE:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido;
b) Apresentar-se em local diferente;
c) Não comparecer às provas;
d) Não apresentar documento de identificação;
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um fiscal;
f) Ausentar-se do local de provas antes de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas;
g) Ausentar-se da sala de provas levando Cartão Resposta ou outros materiais não permitidos;
h) Estiver portando armas;
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
j) For surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outros candidatos;
k) For surpreendido utilizando-se de relógio de qualquer tipo, livro, anotação e impressos ou fazendo uso de qualquer tipo de aparelho (calculadora, bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros
equipamentos similares), bem como protetores auriculares;
l) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
m) Não assinar o Cartão Resposta (gabarito).
6.7.1. Os aparelhos eletrônicos e pertences dos candidatos deverão ser acondicionados em embalagem fornecida pelo fiscal de sala no
momento do ingresso à sala de provas, e assim permanecerão até a saída do candidato do local de prova.
6.8. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA:
6.8.1. A prova prática será realizada no dia 11/06/2022, com início às 13h00min, em local a ser informado na publicação do ensalamento,
conforme o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net
6.8.2. O candidato que não estiver presente no dia e horário determinado para a realização da prova prática será considerado desistente e,
consequentemente, eliminado do Processo Seletivo, sendo que a partir das 13h00min não será mais permitido o acesso de candidatos ao
local de prova, sob qualquer alegação.
6.8.3. Na prova prática, para a função de Operador de Máquinas (CNH Categoria D), o candidato será avaliado em 10 (dez) itens, tendo
como critérios seu desempenho na condução da máquina ou veículo, sendo avaliados: habilidade/conhecimento (partida/paradas, equipamentos obrigatórios), postura, sinalização (regras de trânsito, de preferência, de mudança de direção, de percurso e de ultrapassagem),
manobras (estacionar, frente e marcha a ré, na estrada), câmbio, aceleração, uso do freio (freio motor), retrovisor, direção defensiva, realização de tarefa solicitada. Os conceitos utilizados são: Ótimo (0,70 pontos), Muito Bom (0,60 pontos); Bom (0,50 pontos); Satisfatório
(0,40 pontos), Regular (0,30 ponto) e Péssimo (0,00 ponto).
6.8.4. Para a função que se exigir o emprego de veículos, pertencentes ou sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba –
SC, poderá ser excluído o candidato que demonstrar não possuir a necessária capacidade de manejo.
6.8.5. Para a realização da Prova Prática o candidato deve apresentar, obrigatoriamente, a Carteira Nacional de Habilitação categoria D para
o cargo de Operador de Máquinas.
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6.8.6. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo reserva-se o direito de, por razões de ordem técnica ou condições meteorológicas
alterar a data e o local das provas práticas, comunicando essas alterações aos candidatos.
6.8.7. Em caso de impossibilidade de realização de todas as provas praticas na data prevista, a continuidade das mesmas fica automaticamente definida para o dia seguinte, a partir das 08h00min até o horário necessário para finalização das mesmas.
7. DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. A correção do cartão resposta do candidato será realizada através do processo de leitura digital, em Sessão Pública a ser realizada na
Sede da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, sito à Rua Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de São Miguel
do Oeste - SC, às 10h00min do dia 05/07/2022, com a projeção das notas em telão para que todos os presentes na sessão possam acompanhar a correção, bem como a identificação do candidato.
7.1.1. Em vista da pandemia de COVID-19 a sessão referida no item 7.1 será realizada com possibilidade de presença limitada ao distanciamento interpessoal mínimo exigido conforme Legislação Estadual vigente e desde que respeitadas as demais medidas sanitárias previstas.
7.2. As notas apresentadas na sessão pública serão preliminares e poderão sofrer alterações.
7.3. A publicação do resultado preliminar ocorre conforme cronograma do edital, na qual já constarão os critérios de desempate.
7.4. A sessão será filmada e acompanhada pelos membros da comissão organizadora do município de Guaraciaba – SC, da comissão organizadora da AMEOSC e por todos os candidatos e interessados, devendo assinar lista de presença.
8. DO EMPATE NA NOTA FINAL
8.1. Ocorrendo empate no resultado final das provas, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que tiver:
a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o mais velho até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo na forma do disposto
no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10. 741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) Maior nota na Prova Prática (Operador de Máquinas);
c) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;
d) Maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;
e) Maior número de acertos na prova de Conhecimento Gerais;
f) O candidato de maior idade;
g) Sorteio Público.
9. DOS GABARITOS: PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS
9.1. O gabarito preliminar será divulgado até às 23h59min do primeiro dia útil após a realização das provas nos sites: www.ameosc.org.br
e guaraciaba.atende.net, enquanto o gabarito definitivo será publicado, conforme cronograma do edital, nos mesmos endereços.
9.2. Da publicação do gabarito definitivo não caberá qualquer outro tipo de revisão ou recurso administrativo.
10. DOS RECURSOS
10.1. É admitido recurso quanto a divergências:
a) No indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição | No período de 12 e 13/05/2022;
b) No indeferimento da inscrição | No período de 26 e 27/05/2022;
c) No indeferimento do pedido de Pessoa com Deficiência | No período de 07 e 08/06/2022;
d) Na nota da Prova Prática | No período de 14 e 15/06/2022;
e) Na formulação das questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar divulgado | No período de 14 e 15/06/2022;
f) No parecer dos recursos interpostos em face das questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar divulgado | No período de
24/06/2022 (OBS: Somente serão apreciados os recursos interpostos em face de pareceres de questões que já foram alvo de recursos
conforme a alínea “e”, bem como recursos que apresentem fundamentadamente a discordância com os termos do parecer exarado, trazendo o devido embasamento e justificativa que contrapõe o parecer recorrido. Recursos contra questões que não foram alvo de recursos
conforme a alínea “e” não serão apreciados, assim como aqueles que não apresentem a devida fundamentação em relação a discordância
com o parecer emitido);
g) No Resultado/Classificação Preliminar | No período de 07 e 08/07/2022.
10.2. Os recursos deverão ser interpostos conforme o Cronograma do edital (Anexo I).
10.3. Somente será apreciado o recurso expresso em termos convenientes e que apontar a(s) circunstância(s) que o justifique.
10.4. Os recursos deverão ser interpostos via on-line, pelo sistema.
10.4.1. Para a interposição de recurso via on-line o candidato deverá seguir os seguintes procedimentos:
a) Acessar o endereço eletrônico: www.ameosc.org.br e clicar no link Concursos Públicos;
b) Acessar a “Área do Candidato”;
c) Clicar em “Recursos”;
d) Preencher on-line o formulário de recursos e enviá-lo via internet, seguindo as instruções nele contidas;
e) Os recursos interpostos a diferentes questões devem ser formulados em diferentes formulários, sendo, um formulário para cada questão.
Caso o candidato apresentar recurso de mais de uma questão num mesmo formulário o mesmo NÃO será apreciado.
10.4.2. Nenhum recurso será apreciado fora dos prazos estipulados por esse edital.
10.4.2.1. O recurso/requerimento interposto fora do respectivo prazo ou em branco não será conhecido e os inconsistentes não serão providos.
10.4.2.2. Se na análise dos recursos resultar anulação de questões, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos
do referido cargo, independentemente de terem recorrido.
10.5. Os recursos que dizem respeito às provas e aos resultados dela decorrentes serão analisados e dado o parecer pelos profissionais
responsáveis pela elaboração da questão do Processo Seletivo.
10.5.1. Não serão aceitos pedidos ou recursos encaminhados de forma diferente dos procedimentos especificados no edital.
10.5.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado conforme o cronograma deste edital, no site www.ameosc.org.br.
10.5.3. Se houver alteração do gabarito preliminar, por força de impugnações ou recursos considerados procedentes, os gabaritos dos candidatos do referido cargo serão corrigidos de acordo com as alterações efetuadas pela Comissão Organizadora da AMEOSC.
10.5.4. Não serão aceitas sobreposições de recursos apresentados pelo mesmo candidato com finalidade de acrescentar ou modificar a
redação, argumentação ou comprovação ao requerimento anterior, independentemente de vigência de prazo.
10.5.5. A decisão exarada nos recursos pela Comissão Organizadora da AMEOSC é irrecorrível na esfera administrativa.
11. DA CLASSIFICAÇÃO
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11.1. A classificação final de todos os candidatos obedecerá à ordem decrescente de notas obtidas.
11.2. A nota final será:
a) Para os cargos com Prova Objetiva: Nota Final = Nota da Prova Objetiva;
b) Para o cargo com Prova Objetiva e Prática: Nota Final = Nota da Prova Objetiva + Nota da Prova Prática.
12. DA PANDEMIA (COVID-19)
12.1. Devido à pandemia do COVID-19, a AMEOSC e o município reservam-se o direito de tomar medidas protetivas e preventivas durante o
andamento do Concurso Público, visando à saúde e o direito coletivo de todos os envolvidos, seguindo orientações dos governos: municipal,
estadual e federal, assim como, orientações da Organização Mundial de Saúde e da Comissão Organizadora do certame.
12.2. Diante da situação excepcional de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, as datas previstas neste Edital para realização
das provas poderão ser alteradas, não se responsabilizando o município de Guaraciaba – SC e/ou a Associação dos Municípios do Extremo
Oeste de Santa Catarina - AMEOSC pelos possíveis adiamentos decorrentes de força maior.
12.3. O candidato deverá observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19 vigentes,
observando os protocolos definidos na esfera federal e estadual e, principalmente, no âmbito do município realizador do certame.
Nesse sentido, ORIENTA-SE aos candidatos:
a) Manter o distanciamento interpessoal mínimo exigido pela legislação vigente e, principalmente conforme orientações sanitárias do município realizador do certame;
b) Uso facultativo de máscara de proteção facial, industriais ou caseiras em todos ambientes dos recintos de aplicação de provas;
c) Higienizar as mãos com álcool 70%.
12.4. O candidato que não observar as medidas sanitárias de segurança vigentes no município realizador do certame não terá permitido o
seu acesso ao local das provas e, se já estiver adentrado ao local e desrespeitar tais medidas será desclassificado do processo de seleção.
13. DO PROVIMENTO DO CARGO
13.1. O provimento do cargo/função obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
13.2. Ficam advertidos os candidatos aprovados de que a nomeação e provimento no cargo/função só lhes serão deferidas no caso de
exibirem:
a) cópia legível do Diploma ou Escolaridade exigida para a função;
b) atestado de boa saúde física e mental, podendo, ainda, ser solicitados exames complementares, ás expensas do candidato, a serem
determinadas pelo serviço Médico do Município;
c) alvará de folha corrida judicial, para efeitos criminais, fornecidos pelo Foro de residência do candidato;
d) declaração negativa de não acumulação de empregos/funções no serviço público, vedados em lei;
e) demais documentos solicitados pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, ou previsto em Legislação Municipal.
13.3. Os candidatos classificados e nomeados estarão regidos pelo Regime Jurídico Estatutário.
13.4. O candidato aprovado no certame obriga-se a manter atualizado seu endereço junto ao Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Guaraciaba – SC.
13.5. Caso o candidato não possa assumir o cargo/função quando convocado ficará automaticamente desclassificado.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. As publicações sobre o Processo Seletivo serão afixadas no Mural Público da Prefeitura de Guaraciaba – SC e nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net
14.2. São impedidos de atuar como membros de quaisquer das comissões deste certame ou de ser responsáveis pela elaboração das provas, cônjuges, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, de candidato cuja inscrição haja sido
deferida.
14.3. Os casos não previstos no presente Edital, no que tange ao Processo Seletivo em questão, serão resolvidos, conjuntamente, pela
AMEOSC - Associação dos Municípios do Extremo Oeste, SC, e pela Prefeitura Municipal de Guaraciaba – SC, conforme a legislação vigente.
14.4. O Prefeito do Município de Guaraciaba – SC poderá, antes da homologação, suspender, anular ou cancelar o Processo Seletivo mediante casos especiais e fortuitos, não assistindo aos candidatos nenhum direito a reclamações.
14.5. O Foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Processo Seletivo é o da Comarca de São Miguel do Oeste – SC.
14.6. Integram o presente Edital para todos os fins e efeitos os seguintes anexos:
ANEXO I – Cronograma;
ANEXO II – Conteúdo Programático;
ANEXO III – Atribuições dos Cargos;
ANEXO IV – Requerimento isenção taxa de inscrição;
ANEXO V – Requerimento Pessoa com Deficiência;
ANEXO VI – Portaria, que nomeia a Comissão Organizadora Municipal;
ANEXO VII – Resolução, que nomeia a Comissão Organizadora da AMEOSC.
14.7. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Guaraciaba – SC, 20 de abril de 2022.
VANDECIR DORIGON
Prefeito Municipal
Vistado na Forma de Lei
Marina Guerini - OAB/SC 28.067
Assessora Jurídica Prefeitura de Guaraciaba
ANEXO I - CRONOGRAMA
OBS: O presente cronograma é provisório, estando sujeito a alterações que, se ocorrerem, serão publicadas nos sites do município e da
AMEOSC.
ATO

DATA

OBSERVAÇÕES
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Publicação do Edital

20/04/2022

Em caso de impugnação do edital, esta deverá ser feita por escrito,
endereçada ao Prefeito do Município de Guaraciaba – SC, protocolada em
horário de expediente da Prefeitura, até o dia 09/05/2022.

Prazo para realização de inscrição

20/04/2022 a 19/05/2022

Pela internet, no site: www.ameosc.org.br

Apresentação dos documentos para candidatos
considerados Pessoa com Deficiência (PcD)

20/04/2022 a 19/05/2022

Prazo para realização de inscrição para candidato
que requerer a isenção de taxa de inscrição
Publicação da relação de isenção da taxa de
inscrição (Antes dos recursos)
Prazo para interposição de recurso em face do
indeferimento do pedido de isenção de taxa de
inscrição
Publicação do parecer de recurso interposto em
face do indeferimento do pedido de isenção de
taxa de inscrição
Publicação da relação de isenção da taxa de
inscrição (Após os recursos)
Prazo para pagamento da taxa de inscrição para
o candidato que teve pedido de isenção de taxa
indeferida

20/04/2022 a 09/05/2022

Encaminhar à Prefeitura de Guaraciaba, sito à Rua Ademar de Barros, nº
85, Centro, CEP: 89.920-000, Guaraciaba – SC, em horário de expediente
da Prefeitura.
Pela internet, no site: www.ameosc.org.br

11/05/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net

12 e 13/05/2022

Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

17/05/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

17/05/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net

17 a 20/05/2022

O boleto deverá ser acessado junto ao site: www.ameosc.org.br

Último prazo para pagamento da taxa de inscrição 20/05/2022

O boleto deverá ser acessado junto ao site: www.ameosc.org.br

Publicação das inscrições deferidas e indeferidas

25/05/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net

26 e 27/05/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net

Prazo para interposição de recurso em face de
inscrição indeferida
Publicação do parecer de recurso interposto em
face das inscrições indeferidas

01/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação da homologação das inscrições

01/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net

Publicação do deferimento ou indeferimento dos
pedidos de condição especial para realização da
prova objetiva

02/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net

Publicação do Ensalamento

02/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net

06/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net

07 e 08/06/2022

Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

09/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net

10/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

10/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net

Publicação da relação de deferimento ou indeferimento dos pedidos de Pessoa com Deficiência
(PcD) (Antes dos recursos)
Prazo para interposição de recurso em face do
indeferimento dos pedidos de Pessoa com Deficiência (PcD)
Publicação do Decreto que regulamenta a Prova
Prática
Publicação do parecer de recurso interposto em
face do indeferimento do pedido de Pessoa com
Deficiência (PcD)
Publicação da relação de deferimento ou indeferimento dos pedidos de Pessoa com Deficiência
(PcD) (Após recursos)

A prova objetiva será realizada em local a ser informado na publicação
do ensalamento, conforme este Cronograma, nos endereços eletrônicos:
www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net
A Prova Prática terá início às 13h00min. O local de aplicação da Prova
Prática será informado na publicação do ensalamento, conforme este
Cronograma, nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net

Prova Objetiva

11/06/2022

Prova Prática

11/06/2022

Publicação das Provas Objetivas aplicadas

13/06/2022

Até às 23h59min, no site: www.ameosc.org.br

Publicação do Resultado Preliminar das notas da
Prova Prática

13/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net

Publicação do gabarito preliminar

13/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net

Prazo para interposição de recurso em face das
questões da prova objetiva e do gabarito preliminar

14 e 15/06/2022

Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br
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Prazo para interposição de recurso em face do
Resultado Preliminar das notas da Prova Prática
Publicação do parecer de recurso interposto em
face das questões da prova objetiva e do gabarito
preliminar
Publicação do parecer de recurso interposto em
face do Resultado Preliminar das notas da Prova
Prática
Publicação do Resultado Final das notas da Prova
Prática
Prazo de recurso em objeção ao parecer exarado
preliminarmente em face das questões da Prova
Objetiva e do Gabarito Preliminar
Publicação do parecer de recurso em objeção
ao parecer exarado preliminarmente em face
das questões da Prova Objetiva e do Gabarito
Preliminar
Publicação do gabarito final
Sessão Pública para correção dos cartões resposta
e identificação dos candidatos
Publicação do Resultado Preliminar da prova
objetiva
Prazo para interposição de recurso em face do
resultado preliminar da prova objetiva
Publicação do parecer de recurso interposto em
face do resultado preliminar da prova objetiva
Publicação do resultado final
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14 e 15/06/2022

Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

23/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

23/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

23/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net

24/06/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

04/07/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

04/07/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net
Às 10h00min, na Sede da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, sito à Rua Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de
São Miguel do Oeste – SC.

05/07/2022
06/07/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net

07 e 08/07/2022

Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

11/07/2022

Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

11/07/2022

Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br e guaraciaba.atende.net e também no Mural Público
da Prefeitura de Guaraciaba – SC.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | NÍVEL FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA Compreensão e interpretação de texto; coerência e coesão textual; ortografia; pontuação; acentuação gráfica;
emprego da norma culta; classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, verbo, pronome, advérbio, preposição, conjunção,
interjeição; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal, crase; análise sintática.
CONHECIMENTOS GERAIS Lei Orgânica do Município. Aspectos socioeconômicos, geográficos, históricos e político do mundo, do Brasil, de
Santa Catarina e do Município. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural, informações atuais de ampla divulgação na
imprensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil. Cidadania, direitos humanos, meio-ambiente e saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:
1) Contaminação e doenças veiculadas por alimentos. 2) Higiene na manipulação de alimentos e higiene pessoal. 3) Técnicas de preparo
de alimentos e administração do tempo de higienização, preparo e distribuição. 4) Controle de temperatura. 5) Técnicas de congelamento
e descongelamento de alimentos. 6) Noções básicas de cardápio, seleção dos ingredientes e equivalência de medidas. 7) Alimentação de
escolar e pré-escolar. 8) Qualidade da água: importância da água potável e proteção dos reservatórios. 9) Higienização e limpeza do ambiente, dos equipamentos, aparelhos e instalações. 10) Conservação, recebimento e armazenamento de alimentos. 11) Controle de estoque
de alimentos perecíveis e não perecíveis e desperdício. 12) Prevenção e controle de insetos e roedores e destino adequado do lixo. 13)
Limpeza e higiene nas dependências internas e externas de prédios e instalações. 14) Equipamentos, materiais e procedimentos utilizados
em varrição, limpeza, higienização e organização de ambientes de trabalho. 15) Noções de limpeza urbana. 16) Noções de manutenção
de instalações, mobiliários e equipamentos. 17) Conservação e limpeza de áreas verdes, jardins, praças, placas, gramados, vias públicas,
logradouros, parques infantis e locais públicos. 18) Recolha e transporte de lixo até o local de destino. 19) Recolhimento e separação de resíduos sólidos. 20) Materiais recicláveis. 21) Pavimentação de ruas e logradouros públicos, assentamento e colocação de meios-fios, pedras
irregulares e ou asfalto. 22) Jardinagem. 23) Preparo de canteiros, semeadura, plantio, replantio, irrigação e distribuição das mudas. 24)
Controle de estoque de materiais necessários ao desempenho da função. 25) Procedimentos, normas, técnicas e equipamentos utilizados
em serviços de limpeza e higienização. 26) Normas de segurança e proteção; Noções sobre manuseio e utilização de equipamentos de
proteção: acidentes e prevenção; Noções de Primeiros Socorros. 27) Materiais corrosivos utilizados em limpeza e manutenção. 28) Ética
profissional. 29) Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.
30) Zelo pelo patrimônio público.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO:
1) Limpeza e higiene nas dependências internas e externas de prédios e instalações. 2) Equipamentos, materiais e procedimentos utilizados em varrição, limpeza, higienização e organização de ambientes de trabalho. 3) Noções de limpeza urbana. 4) Noções de manutenção
de instalações, mobiliários e equipamentos. 5) Conservação e limpeza de áreas verdes, jardins, praças, placas, gramados, vias públicas,
logradouros, parques infantis e locais públicos. 6) Recolha e transporte de lixo até o local de destino. 7) Recolhimento e separação de
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resíduos sólidos. 8) Materiais recicláveis. 9) Pavimentação de ruas e logradouros públicos, assentamento e colocação de meios-fios, pedras
irregulares e ou asfalto. 10) Jardinagem. 11) Preparo de canteiros, semeadura, plantio, replantio, irrigação e distribuição das mudas. 12)
Controle de estoque de materiais necessários ao desempenho da função. 13) Procedimentos, normas, técnicas e equipamentos utilizados
em serviços de limpeza e higienização. 14) Normas de segurança e proteção; Noções sobre manuseio e utilização de equipamentos de
proteção: acidentes e prevenção; Noções de Primeiros Socorros. 15) Materiais corrosivos utilizados em limpeza e manutenção. 16) Ética
profissional. 17) Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.
18) Zelo pelo patrimônio público.
OPERADOR DE MÁQUINAS:
1) Operação de máquinas pesadas, tais como: rolo compactador, retroescavadeira, trator de esteira, escavadeira hidráulica, trator de pneu,
pá-carregadeira, motoniveladora e outras. 2) Identificação das partes da máquina, lubrificação, limpeza e cuidados básicos preventivos. 3)
Noções de mecânica: motor, sistema de transmissão, direção e freios. 4) Conservação dos equipamentos e máquinas. 5) Manutenção corretiva e preventiva. 6) Manutenção mecânica de máquinas pesadas. 7) Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação. 8) Atribuições
do cargo. 9) Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's). 10) Código de Trânsito Brasileiro: Regras gerais de circulação; Normas
Gerais de Circulação e Conduta; Regras de Preferência; Conversões; Dos pedestres e condutores não motorizados; Classificação das Vias;
11) Decretos e demais normas do COTRAN. 12) Legislação de Trânsito: Dos Veículos; Registro, Licenciamento e Dimensões; Classificação
dos Veículos; Dos equipamentos obrigatórios; Da Condução de Escolares; Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das Penalidades; Medidas e Processo Administrativo; Das Infrações. 13) Sinalização de Trânsito: A Sinalização de Trânsito; Gestos e Sinais Sonoros;
Conjunto de Sinais de Regulamentação; Conjunto de Sinais de Advertência; Placas de Indicação. 14) Direção Defensiva: Direção Preventiva
e Corretiva; Automatismos; Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis da Física; Aquaplanagem; Tipos de Acidentes. 15) Primeiros Socorros: Como socorrer; ABC da Reanimação; Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas e Transporte de Acidentados.
16) Medidas para prevenção de acidentes de trabalho. 17) Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público
interno e externo e colegas de trabalho. 18) Zelo pelo patrimônio público.
ANEXO III – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
• Execução de trabalhos e serviços gerais de limpeza, de trabalhos braçais, manutenção e conservação, entre as quais:
• Executar a capina, roçadas e a remoção de vegetação das vias públicas, facilitando o trânsito de pessoas e veículos;
• Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral em edifícios, prédios, dependências, escolas, postos de saúde, veículos e outros locais,
espanando, varrendo, lavando, encerrando e lustrado móveis e utensílios, copos, vasilhames, panelas e outros para manter as condições
de higiene e conservação;
• Remover e transportar materiais necessários a preparação de argamassas, separando-os e juntando-os nas proporções determinadas.
• Executar serviços de Jardinagem, cortar grama, podar árvores, cultivo de hortas, viveiros de mudas, limpeza de pátios e outros, bem como
colocar tubos, pintar, consertar e confeccionar meio-fio e bocas de lobo;
• Arrumar banheiros e toaletes, limpado-os e reabastecendo-os para conserva-los em condições de uso;
• Coletar o lixo depositado em lixeiros, retirando-os para local adequado, acondicionando-os em sacos próprios para depósito em lixeiras,
coleta ou incineração se for o caso;
• Preparar alimentos como: café, chás, merenda escolar e outros, servindo-os aos demais, as autoridades e visitantes em horários predeterminados ou quando solicitados;
• Cuidar e procurar manter em bom estado os objetos e utensílios sob sua guarda e responsabilidade e aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades;
• Executar a limpeza e a retirada de entulhos, lixos e outros resíduos de valas, valetas, bocas de lobo, canalização de águas pluviais e esgotos;
• Executar roçadas e a remoção de vegetação das vias públicas, facilitando o trânsito de pessoas e veículos;
• Receber, protocolar e entregar correspondência interna e externa;
• Requisitar material necessário aos serviços;
• Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou
• Dependência do órgão;
• Encarregar-se da abertura e fechamento das dependências do órgão;
• Executar pequenos consertos;
• Remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais diversos.
• Carregar, remover e descarregar materiais como: terra, areia, brita, asfalto e outros materiais utilizando veículos automotores, carrinhos
de mão e outros meios, destinados ao recapeamento e a recuperação do leito das rodovias e outras vias de uso coletivo;
• Preparar, adubar e semear o solo, executando trabalhos manuais para a cultura e
• Varrer ruas, praças, avenidas e logradouros públicos, coletando lixo e outros resíduos acondicionando-os em latões, sacos plásticos, ou
carregando-os em veículos apropriados para o transporte deste tipo de carga;
• Apoiar no planejamento de cardápios e elaboração do pré-preparo, o preparo e a finalização e na triagem de validação e armazenamento
de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos, considerando os usuários e suas necessidades;
• Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente e às pessoas e, no desempenho das atividades,
utilizar-se de capacidades comunicativas.
• Executar outras atividades determinadas pelos superiores hierárquicos.
• Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO:
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
• Execução de trabalhos, consertos e serviços gerais de limpeza, de trabalhos braçais, manutenção e conservação, em que demande o
emprego de força muscular superior a 20 (vinte) quilos para o trabalho continuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho ocasional.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 959

• Carregar, remover e descarregar materiais como: terra, areia, brita, asfalto e outros materiais utilizando veículos automotores, carrinhos
de mão e outros meios, destinados ao recapeamento e a recuperação do leito das rodovias e outras vias de uso coletivo;
• Executar a capina, roçadas e a remoção de vegetação das vias públicas, facilitando o trânsito de pessoas e veículos, bem como a pintura
das vias e meio fios;
• Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral em edifícios, prédios, dependências, outros locais;
• Remover e transportar materiais necessários a preparação de argamassas, separando-os e juntando-os nas proporções determinadas.
• Executar serviços de Jardinagem, cortar grama, podar árvores, cultivo de hortas, viveiros de mudas, limpeza de pátios e outros, bem como
colocar tubos, pintar, consertar e confeccionar meio-fio e bocas de lobo;
• Arrumar banheiros e toaletes, limpando-os e reabastecendo-os para conserva-los em condições de uso;
• Coletar o lixo depositado em lixeiros, retirando-os para local adequado, acondicionando-os em sacos próprios para depósito em lixeiras,
coleta ou incineração se for o caso;
• Cuidar e procurar manter em bom estado os objetos e utensílios sob sua guarda e responsabilidade e aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades;
• Executar a limpeza e a retirada de entulhos, lixos e outros resíduos de valas, valetas, bocas de lobo, canalização de águas pluviais e esgotos;
• Executar roçadas e a remoção de vegetação das vias públicas, facilitando o trânsito de pessoas e veículos;
• Requisitar material necessário aos serviços;
• Executar pequenos consertos;
• Remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais diversos.
• Executar outras atividades determinadas pelos superiores hierárquicos.
• Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.
OPERADOR DE MÁQUINAS:
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
• Operar, dentre outros equipamentos, as seguintes máquinas: tratores agrícolas, rolo compactador vibratório, pá carregadeira, motoniveladora, trator de esteiras, retroescavadeira, escavadeira hidráulica e outras;
• Vistoriar as máquinas, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter, testar os freios, sistema elétrico,
podendo ainda efetuar pequenos reparos nos veículos, equipamentos e implementos;
• Executar e acompanhar a manutenção preventiva e corretiva das máquinas, abastecendo-os, limpando e lubrificando seus componentes
e executando outras operações necessárias ao seu funcionamento para conservá-los em condições de uso;
• Registrar as operações realizadas anotando diariamente, em diário de bordo, os tipos e os períodos de trabalho e os processos utilizados;
• Examinar as ordens de serviços, verificando o itinerário a ser seguido, os horários, o número de viagens e outras instruções normativas
pertinentes;
• Movimentar as máquinas, manipulando seus comandos, e observando o fluxo do trânsito e a sinalização para realizar as operações necessárias a realização dos serviços, sempre observando as medidas de segurança necessárias;
• Providenciar os serviços de manutenção da máquina, comunicando as falhas e solicitando reparos, para assegurar seu perfeito estado;
• Recolher as máquinas após a jornada de trabalho, conduzindo-a a garagem, para permitir a manutenção e abastecimento dos mesmos
ou em local seguro;
• Manter atualizado o documento de Habilitação Profissional;
• Obedecer na integra a legislação de trânsito vigente;
• Carregar, remover e descarregar materiais como: terra, areia, brita, asfalto e outros materiais utilizando veículos automotores, carrinhos
de mão e outros meios, destinados ao recapeamento e a recuperação do leito das rodovias e outras vias de uso coletivo;
• Conduzir equipamentos em geral disponibilizados pelo município para o desenvolvimento de ações de interesse público;
• Auxiliar os demais profissionais envolvidos na atividade inerente, oferecendo suporte e logística;
• Orientar e auxiliar na carga e descarga de materiais;
• Zelar pela limpeza e conservação do veículo sob sua responsabilidade;
• Atender a solicitações, demandas e cronogramas estabelecidos, em sua área, pelo responsável hierárquico;
• Dirigir veículos oficiais, desde que, para o desempenho das funções e atribuições principais do cargo;
ANEXO IV – REQUERIMENTO ISENÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO
(Doadores de Sangue e/ou de Medula)
Para:
Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Eu____________________________________________________________________ portador(a) do documento de identidade sob nº
______________________________, inscrição nº ____________, venho solicitar isenção para taxa de inscrição ao Processo Seletivo,
Edital nº 002/2022.
Declaro para os devidos fins que preencho os requisitos da Lei Estadual nº 10.567 de 07 de novembro de 1997 com as alterações trazidas
pela Lei Estadual nº 17.457 de 10 de janeiro de 2018 e pela Lei Federal nº 13.656 de 30 de abril de 2018.
Declaro, sob as penas previstas no artigo 299, do Decreto-Lei nº 2.848, de 07.12.1940 (Código Civil), que as informações constantes neste
formulário expressam a verdade e por elas me responsabilizo.
___________________________ – ______, __________ de ____________________ de 2022.
Assinatura Candidato(a)
Documentos anexos:
1: _______________________________________________________________
2: _______________________________________________________________
3: _______________________________________________________________
www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 960

ANEXO V - REQUERIMENTO PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Eu, ___________________________________________________________________________ , portador(a) do documento de identidade n° _______________________ expedido pelo _________ e CPF sob n° ______________ , residente e domiciliado na ___________
__________________________, n° _______ , Bairro ___________________________, cidade de ______________________________,
Estado _____, CEP n° _________________, inscrito no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 002/2022, do Poder Executivo Municipal de
Guaraciaba - SC, inscrição sob n° _____________, para o cargo de _________________________________________________________
___________, requeiro a Vossa Senhoria vaga para pessoa com deficiência, sendo a deficiência _________________________________,
CID nº ______________, Médico responsável ______________________________________________.
Pede Deferimento.
_______________________________, SC, ______ de ________________ de 2022.
Assinatura Candidato(a)
ANEXO VI - PORTARIA COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 338/2022
De 06 de abril de 2022
VANDECIR DORIGON, prefeito municipal de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais e de conformidade com
os dispositivos da Lei Orgânica;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar: TALITA GUERINI, FRANCIELI VESENTIN, DAIANE ECKARDT E DEISE MARA RECH, brasileiros (as), servidores públicos
municipais, residentes e domiciliadas no município, sob a presidência da primeira, para comporem a COMISSÃO MUNICIPAL DO PROCESSO
SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO, que terá por objetivo e finalidade o auxílio à Administração para organizar, coordenar, fiscalizar os atos
dos processos de seleção instaurados no ano de 2022.
Art. 2º - Compete a Comissão: avaliar as inscrições dos candidatos, verificar quanto a publicidade dos atos, acompanhar e fiscalizar a realização das provas executadas pelos candidatos, sempre de acordo com o contido no regulamento geral do Edital. A Comissão poderá ainda,
requisitar recursos humanos, financeiros, materiais, equipamentos e instalações necessárias para a concretização do objetivo, mediante a
autorização do chefe do Executivo Municipal.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Ato correrão à conta do orçamento municipal vigente.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficando revogadas as disposições anteriores ou em contrário.
Guaraciaba, 06 de abril de 2022.
VANDECIR DORIGON
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado nesta data.
ANEXO VII - RESOLUÇÃO COMISSÃO ORGANIZADORA AMEOSC
RESOLUÇÃO Nº 001/2022
Dispõe sobre a nomeação de Comissão para Acompanhamento de Concursos Públicos e Testes Seletivos realizados pela Associação dos
Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC e dá outras providências.
IVAN JOSÉ CANCI, Prefeito de Anchieta - SC e Presidente da AMEOSC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da entidade,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os funcionários UDINARA VANUSA ZANCHETTIN, DIEGO RODRIGO CANEI E JACSON SONAGLIO para comporem a Comissão Organizadora da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC nos Concursos Públicos e Testes Seletivos
executados pela entidade.
Art. 2º - Compete a Comissão Organizadora da AMEOSC a elaboração dos editais que regulamentarão os Concursos Públicos e Testes Seletivos executados pela entidade, mediante a supervisão e aquiescência do ente público que solicitou o certame, elaboração e aplicação das
provas objetivas e práticas coordenando, fiscalizando e acompanhando as mesmas, correção dos cartões respostas, pontuação e classificação dos candidatos, receber e analisar eventuais recursos interpostos e emitir relação dos candidatos aprovados para homologação da
autoridade competente.
Art. 3º - A Comissão Organizadora da AMEOSC poderá requisitar, tanto para a associação quanto ao ente público que realiza o processo de
seleção, recursos humanos, financeiros, equipamentos, materiais e instalações necessárias para a regular realização dos certames.
Art. 4º - São impedidos de atuar como membros desta comissão cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o segundo grau, de candidato cuja inscrição haja sido deferida.
Parágrafo único: Verificando os membros da presente Comissão o deferimento de inscrição de candidato que seja seu cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, deverá solicitar seu desligamento da Comissão.
Art. 5º - Esta Resolução entre em vigor na data de sua assinatura e publicação, com efeitos retroativos à 1º de janeiro de 2021 e vigerá
até 31 de dezembro de 2022.
Art. 6º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Miguel do Oeste – SC, 03 de janeiro de 2022.
IVAN JOSÉ CANCI
Presidente da AMEOSC
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Guaramirim
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº12/2022 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

Publicação Nº 3840467
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2646C4E21FBEE1C1647E5E1C2A44B5F09F67F310

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 – FMS
Processo Licitatório: 12/2022 – FMS
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SEREM UTILIZADOS EM FUTURAS AÇÕES, CAMPANHAS E
EVENTOS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC).
Plataforma: Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br)
Envio das Propostas: até 06/05/2022 às 13h29min
Abertura da Sessão Pública: 06/05/2022 às 13h30min
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro Centro, município de
Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pelo site
www.guaramirim.sc.gov.brou www.portaldecompraspublicas.com.br, ou pelo fone (47) 3373-0247.
Guaramirim (SC), 20 de abril de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
Prefeito Municipal de Guaramirim

AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº55/2022 - PMG
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

Publicação Nº 3840344
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 387ABA4733FF569CE745C04543DB41CB5674727B

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022 – PMG
Processo Licitatório: 55/2022 – PMG
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC)
Plataforma: Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br)
Envio das Propostas: até 05/05/2022 às 08h59
Abertura da Sessão Pública: 05/05/2022 às 09h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro Centro, município de
Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pelo site
www.guaramirim.sc.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br, ou pelo fone (47) 3373-0247.
Guaramirim (SC), 20 de abril de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
Prefeito Municipal de Guaramirim
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Publicação Nº 3840452
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3FF62DCF84FADE308ABF177189A5FABFD780C528

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços nº 56/2022 – PMG
Processo Licitatório: 56/2022 – PMG
Tipo: Menor preço/lance por item
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA 6X4 TRAÇADO COM TAMPA PANTOGRÁFICA
COM NO MÍNIMO 12M³ PARA O MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC)
Entrega dos Envelopes: até 06/05/2022 às 09h00min
Abertura dos Envelopes: 06/05/2022 às 09h00min
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro Centro, município de
Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pelo site
www.guaramirim.atende.net ou pelo fone (47) 3373-0247.
Guaramirim (SC), 20 de abril de 2022.
LUIS ANTÔNIO CHIODINI
Prefeito Municipal de Guaramirim

AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº62/2022 - PMG
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

Publicação Nº 3840419

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DA5F86CE46A670D784B25B12DE5DDAFDE30040EE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022 – PMG
Processo Licitatório: 62/2022 – PMG
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO GUARAMIRIM (SC)
Plataforma: Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br)
Envio das Propostas: até 09/05/2022 às 08h59
Abertura da Sessão Pública: 09/05/2022 às 09h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro Centro, município de
Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pelo site
www.guaramirim.sc.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br, ou pelo fone (47) 3373-0247.
Guaramirim (SC), 20 de abril de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
Prefeito Municipal de Guaramirim

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES
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Publicação Nº 3840358

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 742D85B159AD4424BD423420FBB66F3FAB6D17CE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2022 – PMG
Processo Licitatório: 63/2022 – PMG
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC)
Plataforma: Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br)
Envio das Propostas: até 10/05/2022 às 08h59
Abertura da Sessão Pública: 10/05/2022 às 09h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro Centro, município de
Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pelo site
www.guaramirim.sc.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br, ou pelo fone (47) 3373-0247.
Guaramirim (SC), 20 de abril de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
Prefeito Municipal de Guaramirim

AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº49/2022 - PMG
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3840324
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 065F224AA542DCAC1F822CB3F476BF806006CE47

Edital: Tomada de Preços nº 49/2022 – PMG
Processo Licitatório: 49/2022 – PMG
Tipo: Menor preço por global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE POSTE DA RDU, NA CLASSE
15KV, EM VIRTUDE DO ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAGEM DA RUA: LOURIVAL JOSÉ DA SILVA, BAIRRO: CAIXA
D´ÁGUA E QUATI, NO MUNICÍPIO DE GUARIMIRIM/SC
Entrega dos Envelopes: até 11/05/2022 às 09h00min
Abertura dos Envelopes: 11/05/2022 às 09h00min
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro Centro, município de
Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pelo site
www.guaramirim.antende.net ou pelo fone (47) 3373-0247.
Guaramirim (SC), 20 de abril de 2022
LUIS ANTONIO CHIODINI
Prefeito Municipal de Guaramirim
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Publicação Nº 3840462

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ SETOR DE LICITAÇOES
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022 – FMS
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA.
Modalidade de Licitação: Dispensa de licitação.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Contratante: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM/SC, inscrito no CNPJ sob o no 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042,
Bairro Centro, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000
Contratada: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, sob o CNPJ Nº 06.189.855/0001-99, estabelecida na Rua Joana Maria Pereira,
n° 128, Bairro Região Norte, Sorocaba – SP, CEP: 18.080-141.
Valor: R$1.000,00 (mil reais).
Guaramirim (SC), 18 de abril de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2022 – PMG

Publicação Nº 3840543

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ SETOR DE LICITAÇOES
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2022 – PMG
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO FRAGMENTADOR DE PAPEL PARA USO DOS SETORES INTERNOS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE GUARAMIRIM.
Modalidade de Licitação: Dispensa de licitação.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Contratante: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM/SC, inscrito no CNPJ sob o no 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042,
Bairro Centro, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000
Contratada: TRITURARE – COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, sob o CNPJ N° 02.010.196/0001-20, estabelecida na Rua
Anibal Goulart Maia Filho, n° 479, Bairro Alto, Curitiba - PR, CEP: 82.820-480.
Valor: R$ 2.649,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais).
Guaramirim (SC), 18 de abril de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 – PMG

Publicação Nº 3840499

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ SETOR DE LICITAÇOES
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 – PMG
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS AGRICULTORES.
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Contratante: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM/SC, inscrito no CNPJ sob o no 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042,
Bairro Centro, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000.
Contratada: P. PNEUS SERVIÇOS LTDA, sob o CNPJ n° 19.570.031/0001-06, estabelecida na Rua Ervino Hanemann, n° 520, Bairro Avaí,
Guaramirim – SC, CEP: 89.270-000.
Valor Total: R$ 2.940,00 (dois mil, novecentos e quarenta reais).
Guaramirim (SC), 19 de abril de 2022.
LUIS ANTÔNIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL
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Publicação Nº 3840439

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ SETOR DE LICITAÇOES
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60/2022 - PMG
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PNEUS NAS MEDIDAS 215/65/R16 PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS
DA POLÍCIA MILITAR DO QUARTEL DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM -SC.
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Contratante: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM/SC, inscrito no CNPJ sob o no 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042,
Bairro Centro, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000.
Contratada: SPEED RACER PNEUS LTDA, sob o CNPJ n° 05.235.301/0002-07, estabelecida na Rua Henrique Friedmann, n° 264, Bairro
Centro, Guaramirim – SC, CEP: 89.270-000.
Valor Total: R$ 5.032,00 (cinco mil e trinta e dois reais).
Guaramirim (SC), 19 de abril de 2022.
LUIS ANTÔNIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 65/2021 - PMG

Publicação Nº 3839106

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 65/2021 - PMG
Processo de Licitação: 100/2021 - PMG
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO E ASSESSORIA NA REVISÃO DO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC), CONTEMPLANDO ESTUDO QUE PERMITA A
ESCOLHA DA MELHOR ALTERNATIVA DE CONTRATAÇÃO ENTRE AS MODALIDADES POSSÍVEIS PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS EXISTENTES, BEM COMO PARA VIABILIZAR OS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS (ATUAIS E FUTUROS) QUE SERÃO APONTADOS NA REVISÃO
DO PMSB.
Contratante: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM/SC, inscrito no CNPJ sob o no 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042,
bairro Centro, Guaramirim/SC, CEP 89.270-000
Contratada: CVA SILVA, ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE, com sede na Rua da Praça, n° 242, sala 820, bairro Pedra Branca,
Município de Palhoça-Santa Catarina, CEP 88.137-086, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.380.718/0001-62.
Resumo do aditivo: O presente termo aditivo tem por objeto:
a) O prazo de execução para o produto 04: Minuta do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Vigência: Início: 18/03/2022 Término: 16/05/2022.
Guaramirim (SC), 18 de março de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 23/2018 - PMG

Publicação Nº 3839765

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 23/2018 - PMG
Processo de Licitação: 42/2018 - PMG
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Objeto da Licitação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ATHANÁSIO ROSA, N° 250, SALA 01 E 02, CENTRO, GUARAMIRIM-SC,
PARA O FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE IDENTIDADE E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.
Locatária: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM/SC, inscrito no CNPJ sob o no 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042, bairro
Centro, CEP 89.270-000.
Locador: VALDIR DERETTI, residente e domiciliado na Rua Athanasio Rosa, n° 250, bairro Centro, em Guaramirim - SC, CEP 89.270-000.
Resumo do aditivo: O presente termo aditivo tem por objeto:
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a) prorrogar o prazo de vigência do contrato;
b) reajustar o valor do contrato.
Vigência: Início: 18/04/2022 Término: 17/04/2023
Guaramirim (SC), 18 de abril de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO VIGÉSIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 69/2017 - PMG

Publicação Nº 3840521

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO VIGÉSIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 69/2017 - PMG
Processo de Licitação: 134/2017 - PMG
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME E CÂMERAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM.
Contratante: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com
sede na Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro Centro, em Guaramirim, Santa Catarina, CEP 89.270-000.
Contratada: Vigisol Vigilância Patrimonial Eireli – Epp com sede na Rua Professor Felício Fuzinato, n° 193, Bairro Costa e Silva, em Joinville,
CEP 89.218-420, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.929.774/0001-51, Fone (47) 3635 0102, licitacoes@vigisol.com.br
Resumo do aditivo: O presente termo aditivo tem por objeto:
a) Suplementar o valor do contrato em relação ao item 01 (Serviço de vigilância e segurança patrimonial com monitoramento eletrônico de
alarme para as unidades da Prefeitura Municipal de Guaramirim) no valor de R$ 234,48 (duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito
centavos).
Vigência: Início: 16 de março de 2022 Término: 30 de abril de 2022
Guaramirim (SC), 19 de abril de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 255/2022

Publicação Nº 3839919

PORTARIA N°. 255/2022
Nomeia Silvana Regina Bernardo.
Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Art. 1°. Nomear Silvana Regina Bernardo, no cargo de Diretora de Relação Institucional e Interpessoal, vinculada ao Hospital Municipal
Santo Antônio, a partir de 01 de abril de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaramirim/SC, 14 de abril de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito
Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 256/2022

Publicação Nº 3839921

PORTARIA N°. 256/2022
Nomeia os membros responsáveis pelo procedimento e fiscalização das parcerias com recursos do Fundo Municipal da Defesa Civil, submetidas as disposições da Lei Federal nº. 13.019/14.
Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
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Art. 1º. Nomear os membros abaixo relacionados, como responsáveis pelo procedimento e fiscalização das parcerias com recursos do Fundo
Municipal da Defesa Civil, submetidas as disposições da Lei Federal nº. 13.019/14:
I - Gestor da Parceria – Marcelo Morastoni;
II - Técnico Parecerista – Vilmar Volkmann;
Art. 2º. Fica revogada a Portaria nº. 062/2021.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaramirim/SC, 18 de abril de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito
Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 09/2022-PMG

Publicação Nº 3840581

Processo de Licitação: 09/2022 - PMG
Modalidade: Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia.
Tipo: Menor Preço Global.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO
DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA RIO BRANCO - GUARAMIRIM (SC), OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE AÇÕES
RELATIVAS À PORTARIA N. 486/SEF/SC - 22/11/2021, ANEXO ÚNICO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, VINCULADO AO PROCESSO SED
00118557/2021.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente de Licitação Portaria n.º 32/2022,
referente a Tomada de Preços 08/2022 da Prefeitura Municipal de Guaramirim, e ADJUDICO o objeto ora licitado, pelo critério de menor
preço em favor da empresa: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, com valor global de R$ 877.809,08 (oitocentos e setenta e sete mil, oitocentos e nove reais e oito centavos).
Guaramirim (SC), 19 de abril de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL.

Câmara Municipal
PORTARIA Nº 002/2022

Publicação Nº 3839237

PORTARIA Nº 002/2022
Nomeia os membros da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Guaramirim.
O Presidente da Câmara Municipal de Guaramirim, usando da competência que lhe confere o inciso XVI do Art. 59 do Regimento Interno, e
em cumprimento do que determina o Art. 3º da Resolução Nº 001/2022;
RESOLVE:
Art. 1º – NOMEAR os seguintes Vereadores como membros da Procuradoria da Mulher, criada no âmbito da Câmara Municipal de Guaramirim
pela Resolução Nº 001/2022:
Maria Rosana Zermiani Franz - Procuradora da Mulher
Ezequiel Ramalho Bezerra de Souza – Procurador Adjunto da Mulher
Art. 2º – Os membros da Procuradoria da Mulher, nomeados nos termos do Art. 1º, deverão exercer todas as competências listadas no Art.
4º da Resolução Nº 001/2022.
Art. 3º – A nomeação prevista no Art. 1º é válida para o período de 2 (dois) anos, nos termos do que dispõe o caput do Art. 3º da Resolução
Nº 001/2022.
Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Guaramirim - SC, 19 de Abril de 2022.
Osvaldo Pereira Barbosa
Presidente
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Guarujá do Sul
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO - PREF 32/2022

Publicação Nº 3839680
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7F7413C3E69072652048672F4CFFD5EFA76BA1FA

ESTADO DE SANTA CATARINA
Município de Guarujá do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 36/2022 - Pregão Presencial Nº. 16/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para Contratação de serviços de horas caminhão truque para serem utilizadas pela Secretaria Municipal de
Transportes e Obras do município de Guarujá do Sul, pelo período de até 12 (doze) meses após a data da homologação.
Propostas e Habilitação: 04/05/2022 (08:15 Documentação - 08:30 Abertura).
Edital e seus anexos estarão a disposição aos interessados, no horário da 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00, de segunda a sexta-feira,
na Prefeitura Municipal ou informações pelo fone 49 36420122 e site www.guarujadosul.sc.gov.br.
Guarujá do Sul, SC, 19 de abril de 2022.
CODIGO PRE PUBLICAÇÃO TCE SC
7F7413C3E69072652048672F4CFFD5EFA76BA1FA
Claudio Junior Weschenfelder,
Prefeito Municipal.

DECRETO MUNICIPAL 056/2022

Publicação Nº 3841713

Decreto nº 056/2022
Altera e reconduz membros que compõem o Conselho Municipal de Saúde/CMS .
O Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e, em conformidade a Lei Municipal nº
2.479/2016 de 03 de maio de 2016 que: Reestrutura o Conselho Municipal de Saúde, em seu Artigo 3º, com nova redação dada pela Lei
Municipal 2.679/2020:
DECRETA :
Art. 1º Nomeia e reconduz membros representantes para composição do Conselho Municipal de Saúde – CMS, com mandato de 02 (dois)
anos, podendo ser prorrogado ou reconduzido por igual período, abaixo relacionados:
I - Representantes do Governo Municipal:
a) Um representante da Secretaria Municipal da Saúde:
- Alessandra Graciela de Campos – titular
- Matheus Barth- suplente
b) Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Emprego e Trabalho:
- Adelise de Oliveira - titular
- Gabriana Maldaner – suplente
c) Um representante da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente:
- José Bozzatto Sobrinho – titular
- Neura Salete Tortora - suplente
II – 03 representantes de entidades de trabalhadores da Saúde:
a) Um representante dos profissionais das Equipes de Saúde da Família:
- Ivone Nordio– titular
- Simone Kamer - suplente
b) Um representante da Associação Beneficente Hospitalar Guaruja:
- Joana Balbinot– Titular
- Neusa Tusset Vintancourt- suplente
c) Um representante da Vigilância Epidemiologica e Sanitária:
- Fabrícia Gubert Delevatti Santin – titular
- Rosangêla Lemos Morais – suplente
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III – 06 Representantes de Entidades de Usuários do SUS:
a) Um representante das Igrejas:
- Vitalina Stein – titular
- Nelcy Ferreira Hart- suplente
b) Um representante da APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais:
- Caroline Caramori Marin – titular
- Ney José Neis - suplente
c) Um representante da AUGS – Associação Universitária de Guarujá do Sul
- Isys Neumann– titular
- Andressa Martins Franco – suplente
d) Um representante do Lions:
- Maria Renata Perius– titular
- Elaine Schott -suplente
e) Um representante dos Idosos:
- Sergio José Erdel – titular
- Otavio Taube - suplente
f) Um represente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais:
- Araci Mallmann - titular
-Lúcia Tortora – suplente
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC, em, 19 de abril de 2022
70º ano da Fundação e 60º ano da Instalação
Certifique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Claudio Junior Weschenfelder
Prefeito Municipal
- Certifico que o presente Decreto Administrativo foi publicado e registrado nesta Secretaria em data supra.
Julio Cesar Della Flora
Secretário de Administração e Fazenda

Câmara Municipal
10/2022 - PRORROGAÇÃO DE CONCURSO

Publicação Nº 3840438

PORTARIA LEGISLATIVA Nº. 10/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
GUARUJÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA.
CLEBER JONAS WESCHENFELDER, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das
atribuições legais e de conformidade com a Legislação vigente:
RESOLVE:
Art. 1º Prorroga por 2 (dois) anos, o prazo de validade do Concurso Público nº 001/2020, homologado em 23 de abril de 2020.
Art. 2ºA Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas disposições em contrário.
Da Secretaria da Câmara de Vereadores de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, em 19 de abril de 2022.
Em sua 15ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, 2º Período, 59ª Instalação Legislativa.
Cleber Jonas Weschenfelder
Presidente
Certifico que a presente Portaria Legislativa foi publicada e registrada nesta Secretaria em data supra.
Sabrina Dillmann Rodrigues
Secretária Executiva
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Guatambú
Prefeitura
DECRETO 242 / 2022

Publicação Nº 3840069

DECRETO N. 242/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022
“Regulamenta a aplicação do reajustamento do valor de diárias do Prefeito, Vice-prefeito, Vereadores e demais Servidores do Município de
Guatambu, Estado de Santa Catarina.
LUIZ CLÓVIS DAL PIVA, Prefeito Municipal de Guatambu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e, em conformidade
com o inciso IV, do artigo 72, da Lei Orgânica do Município, c/c os §§ 2º e 3º do art. 4º da Lei Municipal n. 1046, de 06 de abril de 2017 e,
Considerando que o § 2º do art. 4º da Lei 1046/2017, prevê a concessão de reajustamento dos valores das diárias, na mesma data e índices
da revisão geral anual.
Considerando que a revisão anual dos agentes políticos e servidores foi aprovada pela Lei Complementar n. 147/2022, de 30 de março de
2022, estabelecendo como índice de reajuste o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, verificado no período de abril/2020
a dezembro/2020 e janeiro/2021 a fevereiro/2022, no montante de 15,09 (quinze vírgula nove por cento);
Considerando que o art. 3º da LC 147/2022 estabeleceu que “O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a conceder a revisão da
inflação que se verificar no mês de março de 2022, calculada pela Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA”, e, que segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o IPCA de março de 2022 fechou em 1,62% (um vírgula sessenta e dois por cento);
Considerando que o Decreto Municipal n. 239/2022, de 13 de abril de 2022, regulamentou o disposto no art. 3º da LC 147/2022, dispondo
“Decreto n. 239 [...] art. 3º O percentual de 16,71% representa a soma dos índices apurados entre: (i) abril de 2020 a dezembro de 2020
(3,91%); (ii) janeiro de 2021 a fevereiro de 2022 (11,18%); (iii) março de 2022 (1,62%), todos com previsão legislativa na LC n. 147/2022”;
Considerando o percentual de 16,71%.
DECRETA
Art. 1º Ficam reajustados os valores de diárias do Prefeito, Vice-prefeito, Vereadores e demais Servidores do Município de Guatambu, Estado
de Santa Catarina, nos termos da Lei Complementar n. 147/2022 e Decreto Municipal n. 239/2022, em atenção ao disposto no § 2º do art.
4º da Lei 1046 de 2017.
Art. 2º O reajuste que trata o artigo primeiro, tem como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, acumulado e verificado no período entre abril de 2020 a março de 2022, que foi na ordem de 16,71% (dezesseis vírgula setenta e um por cento), na mesma
data-base e índices aplicados na revisão geral anual, com cumprimento do disposto na LC 147/2022, no Decreto Municipal n. 239/2022 e
na Lei n. 1046/2017.
Art. 3º Faz parte integrante deste Decreto, o Anexo Único da Lei Municipal nº 1046, de 06 de abril de 2017, devidamente atualizado e substituindo o anterior publicado pelo Decreto nº 106/2022, de 04 de fevereiro de 2022.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guatambu/SC, 18 de abril de 2022.
Luiz Clóvis Dal Piva
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO
DOS VALORES DAS DIÁRIAS
PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS E VEREADORES
DESTINO
Quando do deslocamento às cidades equidistantes até 200km (duzentos quilômetros) da sede
deste município
Para deslocamento às cidades que não estejam abrangidas pelas regiões metropolitanas das Capitais e com um raio acima de 200km (duzentos quilômetros) da sede deste município

VALOR R$
ADIANTAMENTO
R$ 401,19 (quatrocentos e um reais e dezenove
centavos)

Para deslocamento às Capitais da Região Sul e cidades das regiões metropolitanas destas Capitais

R$ 534,93 (quinhentos e trinta e quatro reais e
noventa e três centavos)

Para deslocamento para a Capital Federal e demais Capitais Estaduais.

R$ 1.136,72 (mil cento e trinta e seis reais e setenta
e dois centavos)

DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DESTINO
Quando do deslocamento às cidades equidistantes até 200km (duzentos quilômetros) da sede
deste município
Para deslocamento às cidades que não estejam abrangidas pelas regiões metropolitanas das Capitais e com um raio acima de 200km (duzentos quilômetros) da sede deste município
Para deslocamento às Capitais da Região Sul e cidades das regiões metropolitanas destas Capitais

VALOR R$
ADIANTAMENTO
R$ 267,46 (duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos)
R$ 401,19 (quatrocentos e um reais e dezenove
centavos)
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R$ 601,80 (seis centos e um reais e oitenta centavos)

Guatambu/SC, 18 de abril de 2022.
Luiz Clovis Dal Piva
Prefeito Municipal
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Herval d'Oeste
Prefeitura
LEI N° 3569/2022

Publicação Nº 3841009

Estado de Santa Catarina Município de Nerval d'Oeste

LEI N° 3569/2022.
CRIA E DENOMINA A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL "ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROFESSOR ODILON FERNANDES" NO MUNICÍPIO DE
NERVAL D' OESTE (SC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito de Nerval D'Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a
Cãmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte,
LEI:
Art.1° Fica criada a Unidade Escolar Municipal denominada ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROFESSOR ODILON FERNANDES, localizada na
Rua Francisco Porto Moreira, 216, bairro Santo Antônio em Herval d Oeste (SC).
Art.2° Esta Unidade Municipal de Educação Básica — Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais, atenderá crianças residentes
no município de Herval d'Oeste, nos períodos matutino e vespertino.
Art.3° A Dotação orçamentária para custear as despesas decorrentes do funcionamento e manutenção desta escola deve seguir o orçamento municipal vigente e posteriores
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Herval D'Oeste (SC), 19 de abril de 2022.
MAURO SERGIO MARTINI

LEI Nº 3570/2022

Publicação Nº 3841037

Lei nº 3570/2022
“ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 3.210/2017, Dispõe sobre a regulamentação da concessão de Benefícios Eventuais em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, no âmbito da Política Municipal de Assistência Social e DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
Art. 1º O artigo 9º da Lei nº 3.210/2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º - O critério de renda mensal per capita familiar para acesso ao benefício de auxílio natalidade será igual ou inferior a ½ salário
mínimo vigente.”
Art. 2º O artigo 13 da Lei nº 3.210/2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13 - O critério de renda mensal per capita familiar para acesso ao benefício de auxílio funeral será igual ou inferior a ½ salário mínimo
vigente.”
Art. 3º Os incisos II e IV do artigo 18 da Lei nº 3.210/2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“II - Para realização de visitas a familiares que se encontram internados ou acolhidos em estabelecimentos de saúde e/ou comunidades
terapêuticas, instituições de longa permanência para idosos ou com deficiência, instituições que prestam serviços de medida socioeducativa
em regime fechado, unidades prisionais, quando tiverem o fim de manter vínculos familiares, sendo que, a quantidade de visitas e periodicidade serão definidas em resolução do CMAS.
(...)
IV – Necessidade de obtenção de documentos pessoais em órgãos competentes em outras cidades, quando necessário ser solicitado presencialmente dentro do Estado de Santa Catarina”.
Art. 4º As demais disposições estabelecidas na Lei nº 3.210/2017, permanecem inalteradas.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Herval d´Oeste-SC, 19 de abril de 2022.
MAURO SÉRGIO MARTINI
Prefeito
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Publicação Nº 3839993

RESOLUÇÃO Nº 001/2022
"NOMEAR OS MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROJETOS APRESENTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA, CONFORME EDITAL DE CHANCELA 001/2022 E DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Herval d’ Oeste (SC) – CMDCA, no uso das suas atribuições legais, conferidos pela Lei Municipal nº 3082/2015, em Reunião Ordinária realizada em 13 de abril de 2022, nas dependências da Escola Estadual São
José, conforme Ata nº 205/2022:
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os membros da Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos apresentados junto ao Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FIA, conforme Edital de Chancela 001/2022 e Edital de Chamamento Público n° 001/2022 – FIA e dá outras providências.
Art. 2º - A Comissão criada por esta Resolução tem a seguinte composição:
I – Andreia Pinto
II – Leandra Strada
III – Alana Giacomin
Art. 3° - A presente Resolução entrará em vigor após a sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Herval d’ Oeste (SC), 14 de abril de 2022.
Ediane A. Soares da Silva
Presidente do CMDCA/HO

RESOLUÇÃO Nº 002/2022 - CMDCA

Publicação Nº 3839998

RESOLUÇÃO Nº 002/2022
"INDICAR NOVO MEMBRO PARA COMPOR A COMISSÃO DE ANÁLISE E INSCRIÇÃO DE ENTIDADES NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Herval d’ Oeste (SC) – CMDCA, no uso das suas atribuições legais, conferidos pela Lei Municipal nº 3082/2015, em Reunião Ordinária realizada em 13 de abril de 2022, nas dependências da Escola Estadual São
José, conforme Ata nº 205/2022:
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear novo membro para compor a Comissão de Análise e Inscrição das Entidades juntamente com as conselheiras Leandra
Strada e Patrícia Zanella, em razão da saída da conselheira anterior e dá outras providências.
Art. 2º - Membro indicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
I – Maria Margarete Bordin da Rosa
Art. 3° - A presente Resolução entrará em vigor após a sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Herval d’ Oeste (SC), 14 de abril de 2022.
Ediane A. Soares da Silva
Presidente do CMDCA/HO

RESOLUÇÃO Nº 003/2022 - CMDCA

Publicação Nº 3840000

RESOLUÇÃO Nº 003/2022
"NOMEAR OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE
HERVAL D´OESTE/SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Herval d’ Oeste (SC) – CMDCA, no uso das suas atribuições legais, conferidos pela Lei Municipal nº 3082/2015, em Reunião Ordinária realizada em 13 de abril de 2022, nas dependências da Escola Estadual São
José, conforme Ata nº 205/2022:
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RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os membros da Comissão Especial do Diagnóstico Situacional de Crianças e Adolescentes do Município de Herval d´Oeste
e dá outras providências.
Art. 2º - A Comissão criada por esta Resolução tem a seguinte composição:
I – Débora Zanbon Durigon
II – Claudemir Reetz
III – Luiz Gustavo Moreira Cereja
Art. 3° - A presente Resolução entrará em vigor após a sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Herval d’ Oeste (SC), 14 de abril de 2022.
Ediane A. Soares da Silva
Presidente do CMDCA/HO

IPREVI/HO
EDITAL Nº 002/2022 - CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Publicação Nº 3840931

– IPREVI-HO – EDITAL Nº 002/2022
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Herval d’Oeste – IPREVI-HO, através de sua Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, em observância ao disposto na Lei Complementar nº 179, de 30 de setembro de 2005, e na Resolução IPREVI-HO nº 004/2010;
CONVOCA, os servidores efetivos ativos, inativos e pensionistas para participarem de Assembleia Geral Extraordinária; que realizar-se-á
conforme cronograma abaixo:
24 de maio de 2022 - Auditório da Igreja Presbiteriana, à Rua Nereu Ramos, nº 02, Centro - Herval d’Oeste/SC, sendo a primeira convocação
às 18h00min para os segurados lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;
25 de maio de 2022 - Auditório da Igreja Presbiteriana, à Rua Nereu Ramos, nº 02, Centro - Herval d’Oeste/SC, sendo a primeira convocação
às 18h00min para os segurados lotados nas Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social;
26 de maio de 2022 - Auditório da Igreja Presbiteriana, à Rua Nereu Ramos, nº 02, Centro - Herval d’Oeste/SC, sendo a primeira convocação às 18h00min para os segurados lotados nas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Planejamento e Coordenação, Obras
e Serviços Públicos, Agricultura, na Procuradoria Jurídica, na Câmara Municipal de Vereadores, bem como os aposentados e pensionistas;
com a seguinte ordem do dia:
1. Apreciação do art. 2º da Lei Complementar nº 179/2005 com aprovação da proposta de nova redação:
Art. 2º. O RPPS visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreende benefícios que atendam às seguintes
finalidades: Parágrafo único. para garantir meios de subsistência nos eventos de idade e tempo de serviço contribuição, incapacidade permanente, idade avançada e morte.
2. Apreciação da alínea “a”, do inciso I do art. 32 da Lei Complementar nº 179/2005 com aprovação da proposta de nova redação:
Art. 14 . O RPPS compreende os seguintes benefícios:
I - Quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez incapacidade permanente;
b) aposentadoria compulsória;
c) aposentadoria por idade e tempo de contribuição voluntária;
d) aposentadoria por idade;
3. Apreciação do art. 33 da Lei Complementar nº 179/2005 com aprovação da proposta de nova redação:
Art. 33. A aposentadoria por invalidez incapacidade permanente será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de reabilitação para o exercício de seu cargo ou de readaptação em outro cargo existente na Administração
Municipal e ser-lhe-á paga a partir da data do laudo médico-pericial de médico perito ou junta designada pelo IPREVI-HO que declarar a
incapacidade e enquanto permanecer nessa condição.
§1º Quando nomeada A Junta Médica designada pelo IPREVI-HO para apuração da incapacidade permanente, a mesma será composta
por no mínimo três profissionais, devendo pelo menos um deles ser especialista na enfermidade preponderante que acomete o segurado.
§2º Os proventos da aposentadoria por invalidez incapacidade permanente serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão
integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 60, calculados conforme o disposto no art. 60 e não poderão ser inferiores
ao piso salarial do Município.
§3º Os proventos, quando proporcionais ao tempo de contribuição, serão calculados na forma estabelecida no art. 60, não poderão ser
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inferiores ao piso salarial do Município.
§4º Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
§5º Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da sua
capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;
II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseq-ência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de serviço;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço;
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço;
d) ato de pessoa privada do uso da razão; e
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior.
III - a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo; e
IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de serviço:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Município para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
c) em viagem a serviço, inclusive para estudo quando financiada pelo Município dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado; e
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de
propriedade do segurado.
§6º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho
ou durante este, o servidor é considerado no exercício do cargo.
§7º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o Parágrafo Primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica
adquirida - Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia).
§8º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição da incapacidade, mediante exame médico-pericial de
médico perito ou junta médica nomeada pelo IPREVI-HO.
§9º O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez incapacidade permanente decorrente de doença mental somente será feito
ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório.
§10 O aposentado que voltar a exercer atividade laboral ou cessada sua incapacidade, podendo exercer seu cargo ou outro existente junto
à Administração Municipal, terá a aposentadoria por incapacidade permanente cessada, a partir do dia do retorno ou da data do laudo que
concluir pela cessação da incapacidade laborativa.
§11 O aposentado fica obrigado, a cada três anos ou quando convocado, a submeter-se à realização de avaliações médicas para verificação
da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, sob pena de suspensão do pagamento do benefício e reversão
de ofício.
§12 O servidor aposentado por incapacidade permanente para o trabalho não será reavaliado conforme a prescrição do parágrafo anterior,
nas seguintes hipóteses:
I - após completar sessenta e cinco anos de idade;
II - após completar cinquenta e cinco anos ou mais de idade, se decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por incapacidade ou da mais remota licença para tratamento de saúde.
4. Apreciação do caput do art. 34 da Lei Complementar nº 179/2005 com aprovação da proposta de nova redação:
Art. 34. O segurado será aposentado compulsoriamente aos setenta e cinco anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma estabelecida no art. 60, não podendo ser inferior ao menor salário pago pelo Município de Herval d’Oeste.
5. Apreciação do art. 35 da Lei Complementar nº 179/2005 com aprovação da proposta de nova redação:
SEÇÃO III
DA APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
Art. 35 O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos calculados na forma prevista no
art. 60, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público municipal;
II - tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; e
III - sessenta sessenta e cinco anos de idade e trinta e cinco anos de tempo de contribuição, se homem e ou cinq-enta e cinco sessenta e
dois anos de idade se mulher e, trinta anos vinte e cinco anos de tempo de contribuição, se mulher.
§1º Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste artigo serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercício da função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
§2º Para fins do disposto no parágrafo anterior, considera-se função de magistério a atividade docente do professor exercida exclusivamente
em sala de aula. §6º são consideradas funções de magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando
em estabelecimento de educação básica, nos segmentos da educação infantil e ensino fundamental, em seus diversos níveis e modalidades,
incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que
exercidas por integrantes do cargo de professor.
§3º É vedada a conversão de tempo de contribuição de magistério, exercido em qualquer época, em tempo de contribuição comum.
§4º O segurado cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, será aposentado voluntariamente quando forem
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preenchidos os seguintes requisitos:
I - sessenta anos de idade;
II - vinte e cinco anos de efetiva exposição aos agentes referidos e de contribuição;
III - dez anos de efetivo exercício de serviço público; e
IV - cinco anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria.
§5º O segurado com deficiência será aposentado voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos:
I - vinte e cinco anos de tempo de contribuição, se homem, e vinte anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;
II - vinte e nove anos de tempo de contribuição, se homem, e vinte e quatro anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;
III - trinta e três anos de tempo de contribuição, se homem, e vinte e oito anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou
IV - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde
que cumprido tempo mínimo de contribuição de quinze anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.
V - dez anos de efetivo exercício no serviço público; e
VI - cinco anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria.
§6º As aposentadorias a que se referem os §§ 4º e 5º observarão adicionalmente as condições e os requisitos estabelecidos para o Regime
Geral de Previdência Social, vedada a conversão de tempo especial em comum.
6. Revogação da Seção IV - DA APOSENTADORIA POR IDADE (art. 36 da Lei Complementar nº 179/2005).
7. Apreciação dos art. 46 da Lei Complementar nº 179/2005 com aprovação da proposta de nova redação:
Art. 46 - A pensão por morte consistirá numa importância mensal conferida ao conjunto dos dependentes do segurado, definidos nos art.
8º e 9º, quando do seu falecimento, correspondente à: concedida ao dependente do Regime Próprio será equivalente a uma cota familiar
de 50% (cinquenta por cento), acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o limite máximo de 100% (cem por
cento), incidente sobre os seguintes valores:
I - totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o valor de R$ 2.668,15 (dois mil, seiscentos e
sessenta e oito reais e quinze centavos), acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite; ou segurado se aposentado
antes do óbito; ou
II - totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o valor de R$ 2.668,15 (dois mil, seiscentos e
sessenta e oito reais e quinze centavos), acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, se o falecimento ocorrer quando
o servidor ainda estiver em atividade. o valor que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, no caso
do segurado que estiver em atividade.
§1º Será concedida pensão provisória por morte presumida do segurado, nos seguintes casos:
I - sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária competente; e
II - desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe.
§2º A pensão provisória será transformada em definitiva com o óbito do segurado ausente ou será cancelada com o reaparecimento do
mesmo, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo se comprovada a má-fé.
§3º Os valores referidos neste artigo serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.
§4º Não faz jus à pensão o dependente condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado.
§5º O benefício de pensão por morte não poderá ser inferior a um salário mínimo.
§6º Não há reversão de cotas, exceto quando houver mais de cinco dependentes.
§7º Havendo dependente inválido ou com deficiência mental, intelectual grave, a pensão será integral até o teto do RGPS mais o valor
aplicando as cotas do que ultrapassar.
8. Apreciação do inciso I art. 47 da Lei Complementar nº 179/2005 com aprovação da proposta de nova redação:
Art. 47 A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:
I - do dia do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o falecimento, para os menores de 16 (dezesseis) anos, ou em
até 90 (noventa) dias da morte, para os demais dependentes;
[...]
Parágrafo único: na hipótese de requerimento após o período estipulado no inciso I, a pensão por morte será devida a partir da data do
requerimento mesmo para dependentes já devidamente inscritos.
9. Apreciação do art. 48 da Lei Complementar nº 179/2005 com aprovação da proposta de nova redação:
Art. 48 - A pensão será rateada entre todos os dependentes em partes iguais e não será protelada pela falta de habilitação de outro possível
dependente. proporcionalmente entre os dependentes habilitados, cabendo 50% (cinquenta por cento) ao viúvo(a) ou companheiro(a) e
os 50% (cinquenta por cento) restantes entre os demais dependentes, observada a respectiva ordem prevista no art. 8º desta Lei, vedado
o retardamento da concessão por falta de habilitação de outros possíveis dependentes.
§1º O cônjuge ausente não exclui o direito à pensão por morte do companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício mediante prova de dependência econômica.
§2º A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou habilitação.
§3º Em caso de ex-cônjuge ou ex-companheiro(a), que perceba alimentos, será reservado o importe suficiente para pagamento da prestação, assim como na hipótese do segurado falecido estar, na data do óbito, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários
a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente, caso não incida outra hipótese
de cancelamento anterior do benefício.
10. Inclusão do inciso V e do §1º no art. 48-A da Lei Complementar nº 179/2005 com aprovação da proposta de nova redação:
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V - pela morte do pensionista;
§1º Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea "a" ou os prazos previstos na alínea "c", ambas do inciso IV, se o óbito do
segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18
(dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 02 (dois) anos de casamento ou de união estável.
[...]
1. 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) 22 (vinte e dois) anos de idade;
2. 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos 22 (vinte e dois) e 27 (vinte e sete) anos de idade;
3. 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos 28 (vinte e oito) e 30 (trinta) anos de idade;
4. 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos 31 (trinta e um) e 41 (quarenta e um) anos de idade;
5. 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos 42 (quarenta e dois) e 44 (quarenta e quatro) anos de idade;
6. vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) 45 (quarenta e cinco) ou mais anos de idade.
11. Apreciação do art. 50 da Lei Complementar nº 179/2005 com aprovação da proposta de nova redação:
Art. 50 - A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, observado o disposto no art. 63. O direito à pensão não será atingido por prescrição de fundo de direito, desde que não haja indeferimento de requerimento anterior, observada a prescrição quinquenal em relação às
parcelas vencidas.
§1º Ajuizada ação judicial para o reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer sua habilitação provisória ao benefício
de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até
o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada decisão judicial em contrário.
§2º Nas ações movidas contra o Instituto de Previdência, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeito de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota
até o trânsito em julgado, ressalvada a existência de decisão judicial em sentido contrário.
§3º Julgado improcedente o pedido da ação prevista no §1º ou §2º deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com suas cotas e tempo de duração de seus benefícios;
§4º Em qualquer caso, fica assegurada ao IPREVI-HO a cobrança dos valores indevidamente pagos em função da habilitação.
12. Apreciação do art. 51 da Lei Complementar nº 179/2005 com aprovação da proposta de nova redação:
Art. 51 - Será admitido o recebimento, pelo dependente, de até duas pensões no âmbito do RPPS, exceto a pensão deixada por cônjuge,
companheiro ou companheira que só será permitida a percepção de uma, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. tão somente
uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de
cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição da República.
§1º Será admitida, nos termos do §2º deste artigo, a acumulação de:
I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do IPREVI-HO com pensão por morte concedida por outro regime
de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição da República;
II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do IPREVI-HO com aposentadoria concedida no âmbito do RGPS ou
de regime próprio de previdência social de qualquer ente federativo ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares
de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição da República;
III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição da República com aposentadoria concedida no âmbito do RGPS ou de regime próprio de previdência social de qualquer ente federativo.
§2º Nas hipóteses das acumulações de que trata o §1º deste artigo, fica assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:
I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder a 1 (um) salário mínimo, até o limite de 2 (dois) salários mínimos;
II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder a 2 (dois) salários mínimos, até o limite de 3 (três) salários mínimos;
III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder a 3 (três) salários mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários mínimos; e
IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder a 4 (quatro) salários mínimos.
§3º A aplicação do disposto no § 2º deste artigo poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão da alteração de
algum dos benefícios.
§4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em
vigor da Emenda à Constituição da República nº 103, de 2019.
§5º As regras de acumulação previstas neste artigo são aplicáveis:
I - às pensões instituídas por cônjuge ou companheiro, ex-cônjuge e ex-companheiro e aos demais benefícios dispostos no § 1º deste
artigo; e
II - às hipóteses em que o fato gerador ou o preenchimento dos requisitos de qualquer dos benefícios seja posterior à data de entrada em
vigor da Emenda à Constituição da República nº 103, de 2019.
13. Apreciação do parágrafo único do art. 52 da Lei Complementar nº 179/2005 com aprovação da proposta de nova redação:
Art. 52 - A condição legal de dependente, para fins desta Lei, é aquela verificada na data do óbito do segurado, observados os critérios de
comprovação de dependência econômica.
Parágrafo Único - A invalidez incapacidade permanente ou a alteração de condições quanto ao dependente, supervenientes à morte do
segurado, não darão origem a qualquer direito à pensão.
14. Revogação do Capítulo VII com aprovação da proposta de nova redação:
Art. 55 - O servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo, até a data de entrada em vigor desta Lei,
poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade, se homem, observado o disposto no § 1º;
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II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;
IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e
V - somatório da idade e tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e
seis) pontos, se homem, observando-se o disposto nos §§ 2º e 3º.
§1º A partir de 1º de janeiro de 2023, a idade mínima a que se refere o inciso I do caput será de 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se
mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem.
§2º A partir de 1º de janeiro de 2023, a pontuação a que se refere o inciso V do caput será acrescida de 1 (um) ponto, até atingir o limite
de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco), se homem.
§3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso V do caput
e o § 2º.
§4º Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação
infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e tempo de contribuição que tratam os incisos I e II do caput serão:
I - 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se homem;
II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; e
III - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se homem, a partir de 1º de janeiro de 2023.
§5º O somatório de idade e de tempo de contribuição de que trata o inciso V do caput, para os titulares do cargo de professor, incluídas
as frações, será de 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, ano a ano, a
partir de 1º de janeiro de 2023, de 1 (um) ponto a cada ano, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e de 100 (cem)
pontos se homem.
§6º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão:
I - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no conceito do
§ 8º, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito
a opção pelo regime de previdência complementar, desde que tenha, no mínimo, 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou para titulares do cargo de professor de que trata o § 4º, 57 (cinquenta e sete) anos de idade,
se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;
II - ao valor apurado na forma do art. 60 desta Lei.
§7º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao valor que se refere o § 2º do
art. 201 da Constituição Federal e serão reajustados:
I - De acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos do inciso
I, do § 6º, ou
II - Nos termos estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II, do § 6º
§8º Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins do cálculo dos proventos de aposentadoria o valor constituído
pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de
caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, desde que incorporáveis, observados os seguintes critérios:
I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo do valor da
remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa carga
horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total
exigido para a aposentadoria;
II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou
situação similar, o valor dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação,
sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis, da média aritmética simples do indicador, proporcional
ao número de anos completos de recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido
para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total de percepção da vantagem.
Art. 56 - O servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo, até a data de entrada em vigor desta Lei,
poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;
II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco), se homem;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;
IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo em que, na data de entrada em vigor desta Lei, faltaria para atingir o tempo
mínimo de contribuição referido no inciso II.
§1º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.
§2º O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo corresponderá:
I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha
feito a opção pelo regime complementar de previdência, à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria,
observado o disposto no § 8º do art. 55; e
II - em relação aos demais servidores públicos, ao valor apurado na forma do previsto nesta Lei no artigo 60.
§ 3º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2º do art.
201 da Constituição Federal e será reajustado:
I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos
no inciso I do § 2º;
II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2º.
Art. 57 - O servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo, até a data de entrada em vigor desta Lei,
cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação
desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos o tempo mínimo de 20 (vinte) anos
de efetivo exercício e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213,
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de 24 de julho de 1991, poderá aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e tempo de contribuição e tempo de exposição
forem, respectivamente, de:
I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;
II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e
III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.
§1º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput.
§2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma do previsto nesta Lei nos artigos 14 e 15.
Art. 58 - O servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público por meio de cargo efetivo, até 31 de dezembro de 2003,
poderá aposentar-se voluntariamente após cumprir um período adicional de contribuição correspondente à 50% (cinquenta por cento) do
tempo que, em 1º de janeiro de 2023, faltaria para a concessão do benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com as
regras anteriores a publicação desta Lei Complementar.
§1º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos deste artigo corresponderão à totalidade da remuneração do servidor público
no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.
§2º Os proventos de aposentadoria de que trata este artigo não poderão ser concedidos com valor superior ao da remuneração do servidor
no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.
§3º Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria o valor constituído
pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de
caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, incluídas as previstas no art. 13 da Emenda à Constituição da República nº 103,
de 2019, observadas as demais legislações específicas.
15. Revogação do art. 60 da Lei Complementar nº 179/2005 com apreciação e aprovação da proposta de nova redação:
Art. 60 - Os proventos de todas as aposentadorias, resguardadas aquelas abarcadas por regras de transição com critérios próprios, terão
como referência a média aritmética simples das remunerações e dos salários de contribuição utilizados como base para as contribuições,
atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou
desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.
§1º Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria com fundamento
no disposto no caput, o disposto no artigo 62 desta Lei Complementar, observados os seguintes critérios:
I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo do valor da
remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa carga
horária, proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total
exigido para a aposentadoria;
II - não serão incluídas no cálculo dos proventos gratificações ou vantagens criadas por leis que vedem expressamente as respectivas incorporações.
§2º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mensalmente, de acordo com
a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios do Regime Geral
de Previdência Social - RGPS.
§3º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata o caput deste artigo serão comprovados mediante documento
fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou por outro documento
público, na forma de regulamento.
§4º As remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria, atualizadas na forma deste artigo, em hipótese alguma poderão ser consideradas como:
I - inferiores ao valor do salário mínimo;
II - superiores ao limite máximo do salário de contribuição quanto aos períodos em que o servidor esteve vinculado ao Regime Geral de
Previdência Social - RGPS; e
III - superiores ao limite máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência, após a instituição do regime de previdência
complementar, ressalvadas as exceções legais.
§5º O valor dos proventos calculados na forma deste artigo não poderá ser inferior ao salário mínimo, conforme disposto no §2º, do art.
201 da Constituição Federal, nem exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.
§6º A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social para os
servidores que ingressarem no serviço público em cargo efetivo após a implantação de regime de previdência complementar, ou na hipótese
de efetuarem a opção de adesão correspondente.
§7º Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de
contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo previsto no art. 15, caput,
e § 2º do mesmo dispositivo, e para a averbação em outro qualquer outro regime previdenciário.
16. Apreciação do art. 61 da Lei Complementar nº 179/2005 com aprovação da proposta de nova redação:
Art. 61 - O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista
no artigo anterior, com acréscimo de 02 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos
de contribuição nos casos:
I - previstos no art. 35;
II - previsto no art. 46, II.
Parágrafo único. O valor do benefício de aposentadoria compulsória corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20
(vinte) anos, limitado a um inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do caput, ressalvado o caso de cumprimento de critério de
acesso para aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável.
17. Inclusão dos arts. 61-A, 61-B, 61-C e 61-D na Lei Complementar nº 179/2005 com aprovação da proposta de nova redação:
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Art. 61-A - O valor do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho que decorra de acidente de trabalho, doença
profissional ou do trabalho, ou para aposentadoria especial de pessoa com deficiência, corresponderá à 100% (cem por cento) da média
contributiva referida no art. 60.
Parágrafo único. A hipótese de aposentadoria por idade do servidor com deficiência, prevista no art. §5º do art. 35, os proventos serão
calculados em 70% (setenta por cento) da média prevista no art. 60, acrescida de 1% (um por cento) a cada grupo de doze contribuições
mensais, até o limite máximo de 30% (trinta por cento).
Art. 61-B Acidente de trabalho é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o
trabalho.
Parágrafo único. Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído, diretamente, para a redução ou perda da sua
capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;
II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de serviço;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço;
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;
III - a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo;
IV - o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de serviço:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Município para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
c) em viagem a serviço, inclusive para estudo, financiada pelo Município, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra,
independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado.
Art. 61-C - É assegurado o reajuste dos benefícios de que trata esta Lei para preservar, em caráter permanente, o seu valor real, nos termos
estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social.
§1º Toda e qualquer alteração e/ou criação de vantagens permanentes superiores a 5% (cinco por cento) por cargo atribuído aos servidores
ativos pertencentes ao Regime de Previdência desta Lei Complementar deverá ser acompanhada de Cálculo Atuarial elaborado para tal fim
para demonstrar a estimativa de impacto para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.
§2º O Município deverá prever fontes de custeio e adotar medidas para o equacionamento do déficit, se a proposta de que trata do parágrafo 1º agravar a situação de desequilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.
§3º Na concessão da recomposição anual de salários não será necessária elaboração de cálculo atuarial desde que a ganho real não seja
superior a 3% (três por cento).
Art. 61-D - Para fins de verificação do direito de opção às regras de transição desta Lei Complementar, quando o segurado tiver sido titular,
sem interrupção, de sucessivos cargos efetivos na Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional de qualquer dos entes federativos, será considerada como data de ingresso no serviço público a data da investidura ininterrupta mais remota.
18. Revogação dos arts. 68, 72 e 76 da Lei Complementar nº 179/2005.
19. Inclusão dos arts. 69-A e 69-B na Lei Complementar nº 179/2005 com aprovação da proposta de nova redação:
Art. 69-A - A contagem do tempo de serviço ou de contribuição observará as seguintes condições:
I - para fins de aposentadoria, será computado como tempo de serviço público o prestado aos entes federativos, seus respectivos Poderes,
às autarquias e fundações públicas;
II - o tempo de serviço ou de contribuição só será computado, desde que certificado pelo órgão competente, na forma da legislação federal
pertinente, e devidamente averbado pelo Município;
III - o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade;
IV - não será computado tempo de contribuição fictícia, salvo aquele existente até 16 de dezembro de 1998, ou tempo de serviço ou contribuição já utilizado para outros benefícios previdenciários; e
V - não serão computáveis quaisquer períodos de tempo de contribuição ou de serviço que sejam considerados como concomitantes pela
unidade gestora do regime próprio.
§1º O tempo de serviço ou de contribuição computado não será aproveitado para concessão de vantagem pecuniária, de qualquer ordem.
§2º Fica vedada a contagem de tempo de serviço em atividade privada, por meio de justificação administrativa ou judicial.
§3º Não será concedida certidão de tempo de serviço ou contribuição quando o respectivo período tiver gerado a concessão de vantagens
remuneratórias ao servidor em atividade.
§4º Considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida com contagem recíproca do Regime Geral de Previdência Social mediante o cômputo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da correspondente
indenização pelo segurado obrigatório responsável, à época do exercício da atividade, pelo recolhimento de suas próprias contribuições
previdenciárias.
§5º É vedada a conversão de tempo laborado em condições especiais, com os acréscimos previstos em legislação específica, em tempo de
contribuição comum.
Art. 69-B - Para o cumprimento dos requisitos para aposentadoria, a contagem de tempo será feita na seguinte conformidade:
I - o tempo de efetivo exercício no serviço público será apurado de acordo com as prescrições do Estatuto do Servidor Público do Município
de Herval d’Oeste;
II - o tempo de carreira abrangerá o tempo anterior ao ingresso em cargo efetivo, na condição de servidor em função equivalente ao cargo;
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e
III - o tempo no cargo deverá ser cumprido no cargo efetivo do qual o servidor seja titular na data imediatamente anterior à da concessão
da aposentadoria.
§1º Será computado como efetivo exercício o tempo em que o servidor esteve afastado em licença para tratamento da própria saúde.
§2º Na hipótese de o cargo em que se der a aposentadoria não estar inserido em plano de carreira, o tempo na carreira deverá ser cumprido
no último cargo efetivo.
§3º Para fins de aposentadoria, na contagem do tempo no cargo efetivo e do tempo de carreira, serão observadas as alterações de denominação efetuadas na legislação municipal, inclusive as produzidas por reclassificação ou reestruturação dos cargos e carreiras.
§4º Aos servidores estatutários que utilizaram ou venham a utilizar parte do respectivo tempo de contribuição para obter aposentadoria pelo
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, não será concedida aposentadoria pelo regime previsto por esta Lei.
§5º O tempo de contribuição de servidor cedido será computado como tempo de serviço público, tempo de carreira, e tempo de cargo para
obtenção dos benefícios previstos nesta Lei.
§6º Os períodos de atividades concomitantes, sujeitas ao mesmo regime de previdência, não poderão ser computados duplamente para a
concessão de benefícios instituídos nesta Lei.
20. Apresentação e aprovação de servidor(a) para o cargo de diretor de gestão financeira.
21. A Assembleia Geral Extraordinária instalar-se-á em primeira convocação às 14h00min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos segurados; em segunda convocação, decorridos 15 (quinze) minutos da primeira convocação, com a presença de metade mais um dos segurados;
e, em terceira convocação, decorridos 05 (cinco) minutos após a segunda convocação, com presença de no mínimo 10 (dez) segurados (art.
6º do Regulamento da Assembleia Geral, aprovado pela Resolução IPREVI-HO nº 004/2010).
22. O auditório da Secretaria Municipal de Saúde será o local de realização das três convocações para a instalação dos trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária.
Herval d’Oeste/SC, 19 de abril de 2022.
LÊNI APARECIDA SABEI
Presidente do Conselho de Administração/Gestora do IPREVI-HO
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Ibiam
Prefeitura
PORTARIA Nº 128/2022

Publicação Nº 3839448

PORTARIA Nº 128, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
“DESIGNA ENFERMEIRO QUE MENCIONA PARA EXERCER A CHEFIA DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE IBIAM.”
JOARES TREVISOL, Prefeito do Município de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, inciso VII,
da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:
Art. 1º. Fica designada a enfermeira DEISE SANTETTI SCORTEGAGNA, brasileira, casada, devidamente registrada no COREN/SC sob o nº
100XXX, a ser Responsável Técnica pela Unidade Básica de Saúde do Município de Ibiam, desenvolvendo as atividades de enfermagem com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 2º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente aquelas contidas na Portaria nº 104, de 14 de maio de 2008.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 18 DE ABRIL DE 2022.
JOARES TREVISOL
Prefeito Municipal
Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia _____/_____/_____, Edição nº. __________ conforme art.
20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.
ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.050/2022- BACKSTAGE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Publicação Nº 3839316

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EB440FB8FED291D567918F17C264245F4F56316B

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 050/2022
Termo de Contrato, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA CONHECIDA NACIONALMENTE
COMO “TEODORO E SAMPAIO” QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17 DE JULHO DE 2022, EM LOCAL A
DEFINIR, COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 1h30min (uma hora e trinta minutos). O EVENTO INTEGRA
UMA DAS PROGRAMAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE ANVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, celebrado entre
o MUNICÍPIO DE IBIAM, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa BACKSTAGE PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA, autorizado através do Processo nº 056/2022, Inexigibilidade nº. 006/2022.

CONTRATADA: BACKSTAGE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
CNPJ: 41.460.026/0001-08
Endereço: Rua Senador Souza Naves, nº 441- andar 07, sala 73- centro
Londrina- PR
CEP: 86.010-060
Contratação do show da dupla nacional Teodoro e Sampaio, através da empresa BACKSTAGE
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA que é exclusiva para contratação da dupla, conforme
supramencionado mediante inexigibilidade nos termos do inciso III, artigo 25 da lei 8666/93 e
alterações posteriores.
A contratação de shows artísticos difere das demais formas de contratação.
O inciso III, do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 prevê que:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
[.......]
III – para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO
1.1 Constitui objeto do presente A CONTRATAÇÃO DA DUPLA CONHECIDA NACIONALMENTE
COMO “TEODORO E SAMPAIO” QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17 DE JULHO DE 2022, EM LOCAL A
DEFINIR, COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 1h30min (uma hora e trinta minutos). O EVENTO INTEGRA
UMA DAS PROGRAMAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE ANVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, celebrado entre
o MUNICÍPIO DE IBIAM, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE que passa a fazer parte integrante deste
instrumento.
1.2 Atuar da melhor forma possível, zelando pela qualidade artística, com conteúdo para a
família;
1.3 Responsabilizar-se pela presença no horário combinado, no dia, local contratados para que
apresente o show.
1.3.1. O horário e o local serão a combinar.

Assinado por 4 pessoas: JACKLINE DALMOLIN ODORIZZI, ROSINEI CERON, JOARES TREVISOL e HENRIQUE GRASSI ROSSATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ibiam.1doc.com.br/verificacao/DF47-83C5-5B3F-BBF2 e informe o código DF47-83C5-5B3F-BBF2

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBIAM
CNPJ-MF nº. 01.612.745/0001-74
Endereço: Travessa Leoniza Carvalho Agostini, nº 20
Representada por: JOARES TREVISOL- PREFEITO MUNICIPAL

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM - SC
CNPJ 01.612.745/0001-74 - E-mail: adm@ibiam.sc.gov.br - Site: www.ibiam.sc.gov.br
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MUNICÍPIO DE IBIAM
1.4 O contratante não se responsabilizará por qualquer despesa sendo transporte, alimentação
camarim e hospedagem.
1.5. O show deverá ter duração de no mínimo 1h30min (uma hora e trinta minutos), sendo que
caso a dupla ultrapasse tal tempo estabelecido, será por mera cortesia, não havendo nenhum
a acréscimo ao pagamento a ser efetuado pela CONTRATANTE.
1.6. A dupla deverá fazer sua apresentação em dia e horário marcado, sendo todas as músicas
cantadas AO VIVO não sendo permitido o sistema PLAY BACK.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.2. O MUNICÍPIO se compromete a efetuar o pagamento quando da entrega do documento
fiscal, comprovada a entrega do material.
2.3. O pagamento dar-se-á exclusivamente por ordem de crédito, correndo pela Dotação
Orçamentária:
02- CHEFIA DO EXECUTIVO
Reduzido: 40 fontes 1300
Detalhamento: 33903923000000- festividades e homenagens
Unidade Orçamentária: Sec. Mun. Das Atividades Culturais.
2.4. O pagamento será efetuado, consoante o disposto nos itens anteriores, através de depósito
bancário, em instituição financeira pública e diretamente na conta da contratada, conforme o
Decreto Municipal 3759/2021, após certificado o cumprimento das cláusulas contratuais,
mediante entrega da via da respectiva Nota Fiscal, contendo o número do Processo e da
Inexigibilidade, certificada pela Tesouraria do Município.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA
Para fins de execução, o CONTRATO VIGORARÁ da data de sua assinatura até 30/08/2022, ou
podendo ser prorrogado mediante entendimento entre as partes e/ou por interesse
administrativo, através de termo aditivo.
A fiscalização deste contrato deverá ser acompanhada pelo gestor Sr. Gilmar Fontana,
Secretário Municipal de Desenvolvimento Comunitário, Cultura e Esportes, e como fiscal Sr. Caio
Murilo Tragancin Rinaldi e em impedimentos do fiscal Sr. Alcindo Perosa, como fiscal substituto,
devendo anotar qualquer ocorrência, fato relevante referente a prestação do serviço, e pelo
nos termos do art. 67 da lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993 consolidada.
CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES E DA RESCISÃO
4.1 - O proponente vencedor deverá no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data do
recebimento da notificação, assinar o contrato.
4.2. O contrato terá início na data da assinatura e término na data de 30/08/2022.
4.3. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do
disposto no art. 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada:
4.4. Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a ampla defesa e especialmente:

Assinado por 4 pessoas: JACKLINE DALMOLIN ODORIZZI, ROSINEI CERON, JOARES TREVISOL e HENRIQUE GRASSI ROSSATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ibiam.1doc.com.br/verificacao/DF47-83C5-5B3F-BBF2 e informe o código DF47-83C5-5B3F-BBF2

2.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto deste contrato no valor TOTAL de R$ 76.000,00
(setenta e seis mil reais).

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM - SC
CNPJ 01.612.745/0001-74 - E-mail: adm@ibiam.sc.gov.br - Site: www.ibiam.sc.gov.br
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a) a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante vencedora
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão
ou
incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;
b) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus superiores;
c) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma
do § 1º, do art. 67, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada;
d) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
e) a dissolução da empresa;
f) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da
Administração, prejudique a execução deste Contrato;
g) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e
h) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execução do Contrato.
4.5. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração;
4.6. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
4.7. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada pela autoridade competente.
4.7.1. Caso ocorra algum impedimento à realização do show, ligado a caso fortuito ou a força
maior, como calamidade pública, luto oficial, decreto por autoridade competente, atraso
decorrente de trânsito, atraso ou cancelamento de voo, doença do artista, fenômeno
catastrófico de qualquer natureza, etc., as partes deverão pactuar outra data para realização
do show.
4.8. PENALIDADES
4.8.1 - A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais
poderá sofrer as seguintes penalidades isolada ou conjuntamente, a critério da Comissão
Permanente de Licitações:
- Advertência;
- Multa de 10% sobre o valor total do contrato;
- Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;
- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade
poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.
- Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza ao Contratada.
Além das penas acima citadas, a Contratada que não cumprir com as obrigações contratuais
sofrerá penalidades.
Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o
contraditório e a ampla defesa.
4.8.2 - Ainda nos termos do artigo 7° da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante,
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
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Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar
e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos
sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
5.1. A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições
deste Contrato, não veda, a qualquer tempo, a exigência do cumprimento integral.

5.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventual
litígio oriundo do presente Contrato.
Ibiam - SC, 12 de abril de 2022.

MUNICÍPIO DE IBIAM
JOARES TREVISOL
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
BACKSTAGE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
CNPJ: 41.460.026/0001-08
Testemunhas:

Rosinei Ceron
CPF: 490.xxx.xxx-30

Jackline Dalmolin Odorizzi
CPF – 063.xxx.xxx-55

Henrique Grassi Rossato
Advogado – OAB/SC 34.173
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.051/2022- DELCIR BOESING

Publicação Nº 3839202

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8951DDBF200BFF65DCF065171FCF211671AF462C

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 051/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N. 057/2022

Termo de Contrato, Referente a aquisição de postes de concreto para fixação de câmeras de
vigilância eletrônicas para monitoramento de vias públicas no perímetro urbano do Município de
Ibiam, câmeras monitoradas pela Polícia Militar, conforme solicitação e justificativa da secretaria
responsável, celebrado entre o MUNICÍPIO DE IBIAM, ESTADO DE SANTA CATARINA, e
a empresa DELCIR BOESING, autorizado através do Processo nº 057/2022, Dispensa de
Licitação nº. 030/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBIAM
CNPJ-MF nº. 01.612.745/0001-74
Endereço: Travessa Leoniza Carvalho Agostini, nº 20
Representada por: Joares Trevisol – Prefeito Municipal
CONTRATADA: DELCIR BOESING
CNPJ: 07.515.006/0001-40
Endereço: ROD SC, 135, SÃO MARCOS
CEP 89.642-000

Tangará-SC

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO
Constitui objeto do presente a aquisição de postes de concreto para fixação de câmeras de
vigilância eletrônicas para monitoramento de vias públicas no perímetro urbano do Município
de Ibiam, câmeras monitoradas pela Polícia Militar, conforme solicitação e justificativa da
secretaria responsável, celebrado entre o MUNICÍPIO DE IBIAM, MODALIDADE
DISPENSA que passa a fazer parte integrante deste instrumento.
Compreende o objeto:


09 un de postes de concreto, modelo padrão, simples, com sete metros de altura, no
valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) cada;

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
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2.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o serviço no valor TOTAL de R$ 4.410,00 (quatro
mil quatrocentos e dez reais).
2.2. O MUNICÍPIO se compromete a efetuar o pagamento quando da entrega do documento
fiscal, comprovada a entrega dos produtos.

Reduzido 57- fonte 1100
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transportes
Detalhamento: 3390305100000 – Materiais para conservação e manutenção de bens de uso
comum do povo.
2.4. O pagamento será efetuado, consoante o disposto nos itens anteriores, através de depósito
bancário, em instituição financeira pública e diretamente na conta da contratada, conforme o
Decreto Municipal 3759/2021, após certificado o cumprimento das cláusulas contratuais,
mediante entrega da via da respectiva Nota Fiscal, certificada pela Tesouraria do Município.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA
Para fins de execução, o CONTRATO VIGORARÁ da data de sua assinatura até a entrega dos
objetos, ou até 30/06/2022.
3.1- Os materiais devem ser entregues de forma integral, sem trincos, de acordo com o pedido
da secretaria responsável, entregues no município sem custo de frete.
CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES E DA RESCISÃO
4.1. O proponente vencedor deverá no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data do
recebimento da notificação, assinar o contrato.
4.2. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do
disposto no art. 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada:
4.3. Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a ampla defesa e especialmente:
a) a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da licitante vencedora
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;
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b) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus superiores;
c) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do
§ 1º, do art. 67, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada;
d) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

f) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da
Administração, prejudique a execução deste Contrato;
g) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e
h) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execução do Contrato.
4.4. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração;
4.5. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
4.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada pela autoridade competente.
4.7. Como Gestor e fiscais deste contrato o município designa os servidores, Sr. Alcindo Perosa,
Secretário Municipal de Administração e Fazenda, como fiscal a servidora Sra. Flávia Lenita
Pelentir, como substituto do fiscal o servidor Sr. Neivo Padilha, para acompanhamento e
anotação de qualquer irregularidade.
4.8. PENALIDADES
4.8.1 - A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais
poderá sofrer as seguintes penalidades isolada ou conjuntamente, a critério da Comissão
Permanente de Licitações:
- Advertência;
- Multa de 10% sobre o valor total do contrato;
- Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;
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- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade
poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.

Além das penas acima citadas, a Contratada que não cumprir com as obrigações contratuais
sofrerá penalidades.
Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o
contraditório e a ampla defesa.
4.8.2 - Ainda nos termos do artigo 7° da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante,
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
5.1. A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições
deste Contrato, não veda, a qualquer tempo, a exigência do cumprimento integral.
5.2. A Contratada se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a
vigência deste contrato.
5.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventual
litígio oriundo do presente Contrato.
Ibiam - SC, 12 de abril de 2022.

MUNICÍPIO DE IBIAM
JOARES TREVISOL
PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRATADA
DELCIR BOESING

Testemunhas:

Rosinei Ceron

Jackline Dalmolin Odorizzi

CPF: 490.xxx.xxx-30

CPF – 063.xxx.xxx-55

Henrique Grassi Rossato
Advogado – OAB/SC 34.173
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.052/2022

Publicação Nº 3839087
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9A9DBD7ABD3203B90276103FADEA2B972190A7F3

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 052/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N. 058/2022

Termo de Contrato, Referente a aquisição de troféus e medalhas para premiação das etapas do
Campeonato Municipal de Quatrilho, de acordo como a programação do calendário de eventos
Decreto Municipal 3821/2022, conforme solicitação e justificativa da secretaria responsável,
celebrado entre o MUNICÍPIO DE IBIAM, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa
TOTAL SPORTS LTDA ME, autorizado através do Processo nº 058/2022, Dispensa de Licitação
nº. 031/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBIAM
CNPJ-MF nº. 01.612.745/0001-74
Endereço: Travessa Leoniza Carvalho Agostini, nº 20
Representada por: Joares Trevisol – Prefeito Municipal
CONTRATADA: TOTAL SPORTS LTDA ME
CNPJ: 13.248.252/0001-86
Endereço: Rua XV de Novembro 576, centro
CEP 89.560-000

Videira -SC

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO
Constitui objeto do presente a aquisição de troféus e medalhas para premiação das etapas do
Campeonato Municipal de Quatrilho, de acordo com a programação do calendário de eventos
Decreto Municipal 3821/2022, conforme solicitação e justificativa da secretaria responsável,
celebrado entre o MUNICÍPIO DE IBIAM, MODALIDADE DISPENSA que passa a fazer
parte integrante deste instrumento.
Compreende o objeto:




05 un de troféus pequenos com tamanho de 28cm, personalizado de acordo com o
pedido da secretaria responsável, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)
cada;
12 un de medalhas, com tamanho de 60mm, personalizado de acordo com o pedido da
secretaria responsável, no valor de R$ 10,60 (dez reais e sessenta centavos) cada;
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01 kit de troféu, contendo três unidades, uma para primeiro lugar medindo 0,71 cm, um
para segundo lugar medindo 0,59 cm, e um para terceiro lugar 0,48 cm, personalizado
de acordo com o pedido da secretaria responsável, no valor de R$ 648,00 (seiscentos e
quarenta e oito reais);

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.2. O MUNICÍPIO se compromete a efetuar o pagamento quando da entrega do documento
fiscal, comprovada a entrega dos produtos.
2.3. O pagamento dar-se-á exclusivamente por ordem de crédito, correndo pela Dotação
Orçamentária:
Reduzido 44- fonte 1100
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenv. Comunitário, Cultura e Esportes
Detalhamento: 3390310400000 – Premiações Desportivas
2.4. O pagamento será efetuado, consoante o disposto nos itens anteriores, através de depósito
bancário, em instituição financeira pública e diretamente na conta da contratada, conforme o
Decreto Municipal 3759/2021, após certificado o cumprimento das cláusulas contratuais,
mediante entrega da via da respectiva Nota Fiscal, certificada pela Tesouraria do Município.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA
Para fins de execução, o CONTRATO VIGORARÁ da data de sua assinatura até a entrega dos
objetos, ou até 30/06/2022.
3.1- Os materiais devem ser entregues de forma integral, sem trincos, de acordo com o pedido
da secretaria responsável, entregues no município sem custo de frete.
CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES E DA RESCISÃO
4.1. O proponente vencedor deverá no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data do
recebimento da notificação, assinar o contrato.
4.2. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do
disposto no art. 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada:
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2.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o serviço no valor TOTAL de R$ 1.400,20 (hum
mil quatrocentos reais e vinte centavos).
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4.3. Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a ampla defesa e especialmente:
a) a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da licitante vencedora
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;

c) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do
§ 1º, do art. 67, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada;
d) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
e) a dissolução da empresa;
f) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da
Administração, prejudique a execução deste Contrato;
g) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e
h) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execução do Contrato.
4.4. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração;
4.5. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
4.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada pela autoridade competente.
4.7. Como Gestor e fiscais deste contrato o município designa os servidores, Sr. Gilmar
Fontana, Secretário Municipal de Desenv. Comunitário, Cultura e Esportes, como fiscal o
servidor Sr. Daniel Gonzatto, como substituto do fiscal o servidor Sr. Neivo Padilha, para
acompanhamento e anotação de qualquer irregularidade.
4.8. PENALIDADES
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b) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus superiores;

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 997

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
4.8.1 - A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais
poderá sofrer as seguintes penalidades isolada ou conjuntamente, a critério da Comissão
Permanente de Licitações:
- Advertência;
- Multa de 10% sobre o valor total do contrato;

- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade
poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.
- Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza ao Contratada.
Além das penas acima citadas, a Contratada que não cumprir com as obrigações contratuais
sofrerá penalidades.
Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o
contraditório e a ampla defesa.
4.8.2 - Ainda nos termos do artigo 7° da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante,
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
5.1. A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições
deste Contrato, não veda, a qualquer tempo, a exigência do cumprimento integral.
5.2. A Contratada se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a
vigência deste contrato.
5.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventual
litígio oriundo do presente Contrato.
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- Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;
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Ibiam - SC, 12 de abril de 2022.

MUNICÍPIO DE IBIAM
JOARES TREVISOL

CONTRATADA
TOTAL SPORTS LTDA ME
CNPJ: 13.248.252/0001-86

Testemunhas:

Rosinei Ceron

Jackline Dalmolin Odorizzi

CPF: 490.xxx.xxx-30

CPF – 063.xxx.xxx-55

Henrique Grassi Rossato
Advogado – OAB/SC 34.173
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.053/2022- SENAI

Publicação Nº 3839349

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7A16BD85DC2A8CE551060D218305ED3133A684C3

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, que entre si fazem de um
lado, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – Departamento
Regional de Santa Catarina, por meio da Regional Centro Oeste, CNPJ sob nº
03.774.688/0051-14, com sede na Av. Jk, 320 - Nossa Senhora de Lourdes, Campos Novos
- SC, 89620-000 neste ato representado por seu (sua) Gerente Executivo (a), Sr. (a) Silvana
Meneghini, inscrita no CPF nº 892.XXX.XXX-59, doravante denominado SENAI, de outro
lado, o MUNICÍPIO DE IBIAM, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.745/0001-74, estabelecida
na Travessa Leoniza Carvalho Agostini, nº 20, Bairro centro, na cidade de Ibiam/ SC,
representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Joares Trevisol, portador do CPF de nº
894.XXX.XXX-49, residente e domiciliado na cidade de Ibiam/SC, ora denominada
CONTRATANTE, através do Processo Licitatório nº 059/2022, Dispensa de Licitação nº
032/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
O objeto do presente Contrato refere-se à prestação de Serviços Educacionais para o
desenvolvimento do Programa de Iniciação Profissional a ser realizado no SENAI Campos
Novos.
Parágrafo 1º – O Programa de Iniciação Profissional será composto de 01 (um) módulo com
80 (oitenta) horas anuais por turma.
Parágrafo 2º – Serão ofertadas 01 (uma) turma para alunos do ensino fundamental do
município, sendo o módulo: Introdução a Mecatrônica.
Parágrafo 3º – As turmas serão organizadas de acordo com os seguintes quantitativos – 30
alunos por turma.
CLÁUSULA 2ª – DAS OBRIGAÇÕES DO SENAI
São obrigações do SENAI:
a)
Realizar a gestão técnica, pedagógica e administrativa;
b)
Disponibilizar equipe qualificada para o desenvolvimento metodológico;
c)
Disponibilizar infraestrutura adequada;
d)
Realizar a manutenção de infraestrutura completa no espaço onde ocorre o programa;
e)
Providenciar materiais de consumo e didático-pedagógicos;
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CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE:
a)
Fornecer ao SENAI toda a documentação exigida para efetivação da matrícula dos
alunos, no prazo máximo de 20 (vinte) dias de antecedência ao início das aulas;
b)
Mobilizar a participação do aluno das atividades educativo-pedagógicas do programa
em que estiver matriculado, de acordo com o cronograma apresentado pelo SENAI;
c)
Formar turma (s) de alunos conforme número estipulado na Cláusula 1ª;
d)
Não repassar para o aluno nenhum custo referente ao curso;
e)
Fornecer o transporte e o acompanhamento dos alunos até o SESI/SENAI;
f)
Efetuar o pagamento dos valores previstos neste instrumento.

CLÁUSULA 4ª – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE pagará ao SENAI o valor total de R$ 18.720,03 (dezoito mil setecentos e
vinte reais e três centavos) para a participação no Programa de Iniciação Profissional, dividido
em 07 (sete) parcelas no valor de R$ 2.674,29 (dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e
vinte e nove centavos) cada, PAGAS DE FORMA MENSAL, mediante emissão de Nota Fiscal
em nome da Prefeitura Municipal de Ibiam, sendo a primeira emitida até o dia 15/05/2022 e as
demais até o 10º dia de cada mês. O pagamento será efetuado, consoante o disposto nos itens
anteriores, através de depósito bancário, em instituição financeira pública e diretamente na
conta da contratada, conforme o Decreto Municipal 3759/2021.
Parágrafo 1º – Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, será aplicada multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor do título e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.
Parágrafo 2º – O não comparecimento do aluno nas aulas ou desistência do programa
matriculado não implicará em descontos no valor das parcelas.
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f)
Promover a formação inicial, continuada e em serviço do profissional contratado;
g)
Realizar controle de frequência dos alunos de acordo com a proposta do programa;
h)
Apresentar, após finalização do programa, relatório à CONTRATANTE, contendo o
movimento do período, no que se refere à frequência e ao desempenho dos alunos;
i)
Fornecer Certificado de Conclusão ao aluno que obtiver a frequência mínima de 75% e
média 7,0.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1003

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
Parágrafo 3º – O CONTRATADO deverá enviar por e-mail o documento fiscal para o setor
de educação, contendo a lista de presença doa alunos e relatório mensal dos trabalhos, Telefone:
(49) 35340045| E-mail: educa@ibiam.sc.gov.br.

Parágrafo 4º: Os valores contratados serão reajustados anualmente a partir da assinatura do
contrato, tomando-se por base a variação do IPCA/IBGE, ou por novo índice que venha a ser
criado em substituição.
CLÁUSULA 5ª – DA FALTA DE PAGAMENTO
A falta de pagamento pela CONTRATANTE pelos serviços contratados autorizará o SENAI a
efetuar cobrança judicial, acrescido do pagamento de custas, despesas judiciais e honorários
advocatícios, independente de quaisquer avisos ou notificações judiciais ou extrajudiciais.
Parágrafo Único - Qualquer abatimento, desconto ou redução nas parcelas de valores
contratuais devidos constituem mera liberalidade do SENAI, podendo ser suprimidos a
qualquer tempo e não constituem nenhum direito adquirido.
CLÁUSULA 6ª - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente instrumento será até 31/12/2022, com efeitos a contar de sua
assinatura, ou até o término dos cursos ora contratados com a respectiva emissão do certificado
de conclusão por aluno.
CLÁUSULA 7ª - DA RESCISÃO E PENALIDADES
As partes poderão, a qualquer tempo, propor a rescisão deste contrato se não for cumprida
qualquer de suas cláusulas, mediante comunicação prévia (por escrito) de 15 (quinze) dias, ou
por mútuo acordo, conforme prazo ajustado entre as partes, desde que respeitada a liquidação
do valor dos serviços já executados e cumpridos, os serviços correspondentes aos valores
quitados até então.
Página 3 de 7

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM - SC
CNPJ 01.612.745/0001-74 - E-mail: adm@ibiam.sc.gov.br - Site: www.ibiam.sc.gov.br

Assinado por 4 pessoas: JACKLINE DALMOLIN ODORIZZI, ROSINEI CERON, HENRIQUE GRASSI ROSSATO e JOARES TREVISOL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ibiam.1doc.com.br/verificacao/2320-8CF7-31C0-A627 e informe o código 2320-8CF7-31C0-A627

Como Gestor e fiscais deste contrato o município designa os servidores, responsável pela,
Secretário Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Serviços, como fiscal a servidora Sra.
Eliane Dissegna da Costa, como substituto do fiscal o servidor Sr. Rodrigo Perosa, para
acompanhamento e anotação de qualquer irregularidade.
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A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá
sofrer as seguintes penalidades isolada ou conjuntamente, a critério da Comissão Permanente de
Licitações:
- Advertência;
- Multa de 10% sobre o valor total do contrato;
- Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;

- Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza ao Contratada.
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- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade poderá abranger, além
da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.

Além das penas acima citadas, a Contratada que não cumprir com as obrigações contratuais sofrerá
penalidades.

Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o
contraditório e a ampla defesa.

Ainda nos termos do artigo 7° da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.
CLÁUSULA 8ª – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
As partes comprometem-se a cumprir suas obrigações, no que couber, ao abrigo da Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei nº 13.709/2018).
Parágrafo 1º: A Contratante compartilhará com a Contratada os dados pessoais dos alunos
(nome, CPF, endereço, escolaridade, e-mail e telefone) que serão atendidos na prestação de
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Parágrafo 2º: Cada Parte monitorará, por meios adequados, sua própria conformidade e a de
seus funcionários e operadores, com as respectivas obrigações relativas à proteção de Dados
Pessoais, bem como implementará, mediante esforço razoável e em conformidade com os
controles de Segurança da Informação e com a legislação aplicável, as medidas de segurança
adequadas à proteção dos dados pessoais, devendo tratar os Dados Pessoais de forma
confidencial e com o mesmo nível de segurança que tratam seus dados e informações de caráter
confidencial, ainda que este instrumento venha a ser resolvido e independentemente dos
motivos que deram causa ao seu término ou resolução.
Parágrafo 3º: Cada Parte é responsável por garantir o exercício e cumprimento dos direitos
dos Titulares, em observância à legislação de proteção de dados pessoais.
Parágrafo 4º: Se uma das Partes receber uma solicitação do Titular relativa a um tratamento
que não seja de sua responsabilidade, deverá notificar a Parte responsável sobre a solicitação
do Titular recebida.
Parágrafo 5º: As Partes comprometem-se em auxiliar uma a outra no cumprimento de suas
obrigações judiciais ou administrativas, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais e demais normas aplicáveis, fornecendo informações relevantes disponíveis e qualquer
outra assistência para documentar e eliminar a causa e os riscos impostos por quaisquer
violações de segurança verificadas na execução deste Contrato.
Parágrafo 6º: Fica vedada à CONTRATADA a transferência internacional dos dados pessoais
compartilhados no âmbito do presente Contrato sem a prévia anuência, por escrito, da
Contratante.
Parágrafo 7º: Na hipótese de incidente de segurança que envolvam dados pessoais
compartilhados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA informará à mesma
(CONTRATANTE), por escrito, em prazo não superior a 36 (trinta e seis) horas.
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serviços ora contratada, os quais serão utilizados para fins cadastrais, didáticos, pedagógicos e
atividades extracurriculares, bem como poderão ser fornecidos à órgãos públicos (Prefeituras,
MEC, Secretarias de Ensino, CGU/TCU, dentre outros), mediante solicitação destes, para
cumprimento de exigências intrínsecas aos serviços prestados e ainda ao Departamento
Nacional do CONTRATADO para registro de produção e recebimento de fomento.
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Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM

CLÁUSULA 9ª - PANDEMIA COVID-19
Dentro do contexto da pandemia de Covid-19, conforme autorizado por autoridades regulatórias
e recomendado por autoridades sanitárias públicas, e, ainda, seguindo diretrizes dos Poderes
Públicos Federal, Estadual e Municipal, mesmo em cursos presenciais, a CONTRATADA se
reserva no direito de ministrar, integral ou parcialmente, durante o semestre/ano letivo,
aulas/atividades na modalidade à distância, através do uso de plataformas próprias e/ou
disponíveis no mercado, que substituirão as aulas/atividades presenciais do curso, mantendo-se
o mesmo valor previsto neste Contrato.
CLÁUSULA 10ª - DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Tangará/SC, para dirimir quaisquer questões decorrentes da
realização do presente contrato.
E, assim, por estarem de pleno acordo com os termos constantes neste instrumento, passam a
assiná-lo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que
a tudo assistiram
Ibiam, 13 de abril de 2022.

MUNICÍPIO DE IBIAM
JOARES TREVISOL
Prefeito Municipal

SILVANA MENEGHINI
Gerente Executivo (a)
SESI e SENAI/SC

Testemunhas:
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Parágrafo 8º: Fica assegurado à CONTRATANTE, nos termos da lei, o direito de regresso em
face da CONTRATADA no caso de danos causados por esta em decorrência do
descumprimento das obrigações aqui assumidas em relação a Proteção dos Dados Pessoais.
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Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
Rosinei Ceron
CPF: 490.xxx.xxx-30

Jackline Dalmolin Odorizzi
CPF – 063.xxx.xxx-55
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Henrique Grassi Rossato
Advogado – OAB/SC 34.173
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Publicação Nº 3841783
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7EE68BBBFA477067D1A6855B2DF2CBDD1A4D4B47

Estado de Santa Catarina
Fundo Municipal de Saúde de Ibiam
Extrato de Dispensa de Licitação
P.A.L.: 010/2022
Dispensa de Licitação: 006/2022
Objeto: Referente a aquisição de rufos para instalação na cobertura/telhado do prédio da
Unidade básica de Saúde, devido a entrada de água da chuva nas salas de vacina,
secretaria e enfermagem, com peças e mão de obra, atendendo as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde.
Contratado: DELCON ENGENHARIA MF LTDA
CNPJ: 06.064.911/0001-69

Valor Total: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
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Publicação Nº 3839060
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9DB4EA47774BADA838E137634B6ACD8916D3862D

Estado de Santa Catarina
Município de Ibiam
Extrato de Dispensa de Licitação
P.A.L.: 057/2021
Dispensa de Licitação: 030/2021
Objeto: Referente a aquisição de postes de concreto para fixação de câmeras de vigilância
eletrônicas para monitoramento de vias públicas no perímetro urbano do Município de
Ibiam, câmeras monitoradas pela Polícia Militar, conforme solicitação e justificativa da
secretaria responsável

Contratado: DELCIR BOESING
CNPJ: 07.515.006/0001-40
Valor Total: R$ R$ 4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reais).
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Publicação Nº 3839096

Estado de Santa Catarina
Município de Ibiam
Extrato de Dispensa de Licitação
P.A.L.: 058/2022
Dispensa de Licitação: 032/2022
Objeto: Referente a aquisição de troféus e medalhas para premiação das etapas do
Campeonato Municipal de Quatrilho, de acordo como a programação do calendário de
eventos Decreto Municipal 3821/2022, conforme solicitação e justificativa da secretaria
responsável
Contratado: TOTAL SPORTS LTDA ME
CNPJ: 13.248.252/0001-86
Valor Total: 1.400,20 (hum mil
quatrocentos reais e vinte centavos).
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO N.010/2022 FMS

Publicação Nº 3841789

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 554BBABA0CB17BBB51254DAB55B48D6BAA90F2EB
Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE IBIAM

Nr.: 6/2022

CNPJ:
11.250.761/0001-18
Telefone: (49) 3534-0025
Endereço: Tv. Lido Tragancin, 1 - Centro
CEP:
89652-000 - Ibiam

Processo Adm.:
Data do Processo:

10/2022
19/04/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
10/2022
6/2022 - DL
Dispensa de licitação
19/04/2022
Referente a aquisição de rufos para instalação na cobertura/telhado do prédio da
Unidade básica de Saúde, devido a entrada de água da chuva nas salas de vacina,
secretaria e enfermagem, com peças e mão de obra, atendendo as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde.

Participante: DELCON ENGENHARIA MF LTDA
Qtd.

Item

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

1

RUFOS DE AÇO GALVANIZADO 60 CM, DUAS ABAS, DE 50MM - RUFOS 1,000
DE AÇO GALVANIZADO 60 CM, DUAS ABAS, DE 50MM, SALAS DE
VACINA, SECRETARIA E ENFERMAGEM, APROX. 30MT

UNI

3.300,00

3.300,00

2

MÃO DE OBRA DIVERSA - MÃO DE OBRA DIVERSA

UNI

1.500,00

1.500,00

Total do Participante:

4.800,00

1,000

Unidade

Assinado por 1 pessoa: JOARES TREVISOL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ibiam.1doc.com.br/verificacao/3FBA-99F3-C9D2-5C1C e informe o código 3FBA-99F3-C9D2-5C1C

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

Total Geral:

4.800,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE

Dotação

Valor Estimado

14.001.10.301.1001.2062.3.3.90.00.00

Ibiam, 19/04/2022

Assinatura do Responsável

R$ 4.800,00
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO N.057/2022

Publicação Nº 3839071
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 17EFD6C85D73DDC8DB1AAC02C29C30CC4117EB8F
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ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

Nr.: 30/2022

CNPJ:
01.612.745/0001-74
Telefone: (49) 3534-0044
Endereço: Tv. Leoniza Carvalho Agostini, 20 - Centro
CEP:
89652-000 - Ibiam

Processo Adm.:
Data do Processo:

57/2022
12/04/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
57/2022
30/2022 - DL
Dispensa de licitação
12/04/2022
Referente a aquisição de postes de concreto para fixação de câmeras de vigilância
eletrônicas para monitoramento de vias públicas no perímetro urbano do Município de
Ibiam, câmeras monitoradas pela Polícia Militar, conforme solicitação e justificativa da
secretaria responsável.

Participante: DELCIR BOESING
Item

Especificação

1

postes de concreto modelo padrão, simples, com sete metros de altura - 9,000
postes de concreto modelo padrão, simples, com sete metros de altura

Qtd.

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

490,00

4.410,00

Total do Participante:

4.410,00

UNI

Total Geral:

4.410,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Assinado por 1 pessoa: JOARES TREVISOL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ibiam.1doc.com.br/verificacao/2A3B-6366-3956-FE1B e informe o código 2A3B-6366-3956-FE1B

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

Dotação

Valor Estimado

08.001.15.452.1501.2049.3.3.90.00.00

Ibiam, 12/04/2022

Assinatura do Responsável

R$ 4.410,00
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO N.058/2022

Publicação Nº 3839196
Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

Nr.: 31/2022

CNPJ:
01.612.745/0001-74
Telefone: (49) 3534-0044
Endereço: Tv. Leoniza Carvalho Agostini, 20 - Centro
CEP:
89652-000 - Ibiam

Processo Adm.:
Data do Processo:

58/2022
12/04/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
58/2022
31/2022 - DL
Dispensa de licitação
12/04/2022
Referente a aquisição de troféus e medalhas para premiação das etapas do
Campeonato Municipal de Quatrilho, de acordo como a programação do calendário de
eventos Decreto Municipal 3821/2022, conforme solicitação e justificativa da secretaria
responsável.

Participante: TOTAL SPORTS LTDA
Qtd.

Unidade

Assinado por 1 pessoa: JOARES TREVISOL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ibiam.1doc.com.br/verificacao/3930-9248-0475-C5AA e informe o código 3930-9248-0475-C5AA

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

Item

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

1

Troféus pequenos com tamanho de 28cm - troféus pequenos com tamanho 5,000
de 28cm, personalizado de acordo com o pedido da secretaria responsável

UNI

125,00

625,00

2

MEDALHA com tamanho de 60mm - MEDALHA com tamanho de 60mm 12,000
personalizado de acordo com o pedido da secretaria responsável

UNI

10,60

127,20

3

KIT de troféu, contendo três unidades - KIT de troféu, contendo três unidades 1,000
uma para primeiro lugar medindo 0,71 cm, um para segundo lugar medindo
0,59 cm, e um para terceiro lugar 0,48 cm, personalizado de acordo com o
pedido da secretaria responsável

UNI

648,00

648,00

Total do Participante:

1.400,20

Total Geral:

1.400,20

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Dotação

Valor Estimado

06.002.27.812.2701.2046.3.3.90.00.00

Ibiam, 12/04/2022

Assinatura do Responsável

R$ 1.400,20
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Publicação Nº 3840639
Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
LEI MUNICIPAL N.º 669 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
“DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES APREENDIDOS OU RECOLHIDOS EM DECORRÊNCIA
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICAÇÃO DE MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS OU PENALIDADES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
JOARES TREVISOL, Prefeito Municipal
de Ibiam - Estado de Santa Catarina, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município: Faço saber a todos
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. A remoção, guarda e depósito de veículos automotores apreendidos
ou recolhidos em decorrência de infração de trânsito, aplicação de medidas
administrativas ou penalidades é serviço público municipal, que pode ser
explorado diretamente ou delegado, mediante concessão.
Parágrafo único. A concessão prevista no caput será por 5 (cinco) anos.
Art. 2º. A delegação às pessoas físicas ou jurídicas é da competência
exclusiva do Chefe do Poder Executivo e será sempre precedida de licitação
pública na modalidade de concorrência.
Art. 3º. O concessionário, para a realização de remoção de veículos
abrangidos por esta lei, deverá:
I - Prestar serviço de guincho mediante pedido ou requisição dos agentes ou
autoridades de trânsito em até 12h (doze horas), durante 24h (vinte e quatro
horas) por dia em todos os dias do ano, removendo-o para o pátio
da concessionária;
II - Comprovar dispor de no mínimo um veículo, com capacidade para até
3.500kg (três mil e quinhentos quilogramas), com no máximo 10 (dez) anos
de uso;
III - Manter o veículo guincho atualizado quanto aos procedimentos e formas
de guinchamento correto dos veículos, de acordo com a legislação pertinente;
IV - Assumir toda e qualquer responsabilidade advinda do serviço prestado;
V - Apresentar condutor devidamente uniformizado, com colete refletivo,
durante a prestação do serviço.

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM - SC
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Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
Art. 4º. Nenhum veículo poderá ser removido pelo concessionário se o
condutor ou proprietário, devidamente habilitado, estando presente, se
dispuser a fazer por si mesmo a remoção do veículo, desde que este forneça
plenas condições de segurança e atenda os requisitos de lei.
Parágrafo Único. Depois de analisada a situação e da necessidade de
remoção ou apreensão do veículo, uma vez acionado o serviço de guincho, o
proprietário ou o condutor deverão, mesmo assim, quitar as tarifas atinentes
ao serviço de guincho.
Art. 5º. Apreendido o veículo, pelos agentes ou autoridades de trânsito, será
removido para o local indicado pela concessionária, que deverá atender aos
seguintes requisitos mínimos:
I - Local com área total não inferior a 500m² (quinhentos metros quadrados),
localizada no raio máximo de 35 quilômetros do perímetro urbano da cidade,
com o devido “habite-se”, cercado, iluminado, com escritório e banheiros,
com serviço de segurança e recepção 24h (vinte e quatro horas) por dia,
objetivando atender tanto aos agentes ou autoridades de trânsito, assim
definidos na legislação de trânsito bem como, o público em geral;
II – Atendimento ao público de segunda-feira à sexta-feira, das 13h00min às
19h00min;
III - Área coberta, que proporcione o abrigo de 5 (cinco) automóveis e 2 (duas)
motocicletas e um pátio que possa abrigar no mínimo 10 (dez) veículos;
IV - Receber todo e qualquer veículo assim classificado no artigo 96 da Lei
Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro
– CTB, quando devidamente apreendidos, removidos, ou retirados de
circulação pelos agentes ou autoridade de trânsito exceto àqueles de tração
animal;
V - Cobrar pela permanência do veículo no depósito;
VI - Receber e liberar os veículos somente para seus proprietários ou
representante legal, munidos de autorização do comandante da Organização
Policial Militar – OPM conveniada, ou Polícia Civil sediada no município, ou
por pessoa por esta designada, uma vez atendidas as exigências da legislação
de trânsito;
VII - Possuir sistema digital de registro diário, do qual devem constar, no
mínimo:
a) Identificação dos veículos recebidos com fotos digitais;
b) Nome, endereço e identidade do proprietário ou condutor;
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c) Data e horário de recebimento;
d) Nome e identidade do agente de trânsito responsável pela medida
administrativa;
e) Data e horário de saída do veículo;
f)

Identificação da pessoa para a qual foi liberado o veículo.

§ 1º. O explorador desta atividade sujeitar-se-á a vistoria semestral realizada
pelas autoridades mencionadas no § 1º, ou por qualquer pessoa por uma
dessas autoridades designada, a fim de verificar o cumprimento dos
dispositivos desta lei.
§ 2º. O não cumprimento de quaisquer dos dispositivos desta lei, sujeitará o
referido explorador a sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
sem o prejuízo de outras medidas previstas em lei.
Art. 6º. As tarifas atinentes ao serviço prestado ficam estabelecidas em
unidades de UFM, conforme Anexo I desta lei.
§ 1º. O valor relativo ao serviço prestado será depositado na conta do
concessionário, pelo proprietário do veículo, através de boleto bancário pelo
mesmo fornecido, com a indicação do respectivo valor, dados do veículo
removido, destacada de bloco de notas de prestação de serviço oficial;
§ 2º. Sobre o valor de cada serviço prestado o concessionário repassará o
percentual equivalente a 10% (dez por cento) depositando mensalmente na
conta Prefeitura Municipal de Ibiam/Convênio de Trânsito com a Polícia
Militar;
§ 3º. Em caso de veículos envolvidos em delito que não cometido pelo
proprietário, não haverá cobrança da tarifa;
§ 4º. A restituição dos veículos apreendidos só ocorrerá mediante prévio
pagamento das taxas e despesas com remoção, entrada e diária do pátio,
além de outros encargos previstos na legislação específica.
§ 5º. Após o pagamento, que deverá ser efetuado por boleto bancário, a
concessionaria deverá entregar o bem apreendido no primeiro dia útil
subsequente ao pagamento.
Art. 7º O Município de Ibiam, para os fins desta lei, poderá firmar convênio
com outros Entes Municipais da Federação

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM - SC
CNPJ 01.612.745/0001-74 - E-mail: adm@ibiam.sc.gov.br - Site: www.ibiam.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1021

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
Art. 8º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 19 DE ABRIL DE 2022.

JOARES TREVISOL
PREFEITO MUNICIPAL

Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM
no dia _____/_____/_____, Edição nº. __________ conforme art. 20 da Lei
Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº
2321/2012.

ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda
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LEI Nº 670/2022

Publicação Nº 3840649
Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
LEI MUNICIPAL N.º 670 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
JOARES TREVISOL, Prefeito Municipal
de Ibiam - Estado de Santa Catarina, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município: Faço saber a todos
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no
orçamento de 2022 do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAM, na
seguinte programação de despesa:
Funcional

Red Descrição

14.000
14.001
10.301.1001.1.002

4.4.90.00.00

2

Fonte Unitário

Fundo
Municipal
de Saúde
Fundo
Municipal
de Saúde
Ampliação
da
Rede
Física
da
Saúde
Aplicações
01.02
Diretas

Geral

100.000,00 100.000,00

Art. 2º Para satisfazer a cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que
trata o artigo anterior, será anulada parcialmente a dotação e programação
de despesa abaixo especificada, do orçamento vigente, da Prefeitura
Municipal de Ibiam, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), a saber:
Funcional

Re
d

Descrição

Font
e

Unitário

Geral
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03.000
03.001
04.122.0402.2.03
3
3.3.93.00.00

9

08.000

08.001

15.452.1501.1013

4.4.90.00.00

54

Secret.
Administração
e Fazenda
Secret.
Administração
e Fazenda
Manut. Ativid.
Admin.
e
Financeiras
Aplicação
01.00
Direta decor.
De Op. Entre
Órgãos
Secretaria M.
da
Infraestrutura
,
Obras
e
Transportes
Secretaria M.
da
Infraestrutura
,
Obras
e
Transportes
Aquisição de
Máquinas
e
VeículosInfraestrutura
Aplicações
01.00
Diretas

38.000,0
0

38.000,00

62.000,0
0

100.000,0
0

Art. 3o. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 19 DE ABRIL DE 2022.

JOARES TREVISOL
PREFEITO MUNICIPAL
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Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM
no dia _____/_____/_____, Edição nº. __________ conforme art. 20 da Lei
Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº
2321/2012.

ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda
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Prefeitura
DECRETO Nº 032-2022

Publicação Nº 3841739

DECRETO Nº 032, de 20 de abril de 2022.
“SUPLEMENTA DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO VIGENTE”

O Prefeito de Ibicaré-SC:
No uso de suas atribuições e, de conformidade com a Lei nº 2009, de 23 de novembro de 2021,
Art. 1º - Fica suplementada a Dotação Orçamentária da Prefeitura Municipal de Ibicaré, a seguir especificada constante do Orçamento vigente, por conta do excesso de arrecadação a verificar por conta do Termo de Convênio nº 2022TR397, celebrado com o Governo do Estado
de Santa Catarina, através da Secretaria do Desenvolvimento Social, apurado na fonte 78, criando a modalidade de aplicação, destinação de
recurso e valor no montante de R$ 636.578,30 (seiscentos e trinta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta centavos):
ÓRGÃO

SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

Atividade

04.0401.08.244.0007.2065 – Manutenção do CRAS –
Centro de Referência de Assistência Social

Modalidade de Aplicação
Fonte Orçamentária
Detalhamento das destinações de Recursos
Valor

4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas
00.61 – Transferências Voluntárias Estado/ Assistência Social
000000 – Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
R$ 636.578,30

Art. 2o - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3o - Ficam revogadas as disposições em contrário
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicaré, aos 20 de abril de 2022.
Gianfranco Volpato
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 155-2022

Publicação Nº 3839913

PORTARIA Nº 155, de 19 de abril de 2022.
“CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDOR QUE MENCIONA”
O Prefeito de Ibicaré - SC:
No uso de suas atribuições e, de conformidade com o Artigo 129 e Artigo 130, Inciso I da CLT e Artigo 7°, Inciso XVII da Constituição
Federal.
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDE Férias Regulamentares a servidora LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS, ocupante do emprego público de Técnico em
Enfermagem, na execução do Programa Saúde da Família – PSF.
Parágrafo único. O período de gozo será compreendido entre 25 de abril de 2022 a 24 de maio de 2022, referentes ao período aquisitivo de
22 de abril de 2021 a 21 de abril de 2022, a que faz jus.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Ibicaré, em 19 de abril de 2022.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito
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Ibirama
Prefeitura
CONTRATO Nº : 58/2022 CONTRATANTE : MUNICIPIO DE IBIRAMA

Publicação Nº 3840905

Contrato Nº : 58/2022
Contratante : MUNICIPIO DE IBIRAMA
Contratada : COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Cnpj ............. : 10.942.831/0001-36
Licitação : Pregão Eletrônico 37/2022
Objeto : Contratação de empresa especializada para fornecimento de switches, roteadores e monitores de vídeo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Vigência : Início: 18/04/2022 Término: 31/12/2022
Assinatura : 18/04/2022
Valor R$ : 1.299,95 (Um Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos )
Dotação : 207 - 07.001.2058.3449052350000000000.01190000
Dotação : 237 - 07.001.2064.3449052350000000000.01190000
FISCAL: ROBERT WILLIAN KRAMBECK

CONTRATO Nº : 59/2022 CONTRATANTE : MUNICIPIO DE IBIRAMA

Publicação Nº 3840916

Contrato Nº : 59/2022
Contratante : MUNICIPIO DE IBIRAMA
Contratada : GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
Cnpj ............. : 32.519.346/0001-97
Licitação : Pregão Eletrônico 37/2022
Objeto : Contratação de empresa especializada para fornecimento de switches, roteadores e monitores de vídeo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Vigência : Início: 18/04/2022 Término: 31/12/2022
Assinatura : 18/04/2022
Valor R$ : 3.089,80 (Três Mil, Oitenta e Nove Reais e Oitenta Centavos )
Dotação : 207 - 07.001.2058.3449052350000000000.01190000
Dotação : 237 - 07.001.2064.3449052350000000000.01190000
FISCAL: ROBERT WILLIAN KRAMBECK

CONTRATO Nº : 60/2022 CONTRATANTE : MUNICIPIO DE IBIRAMA

Publicação Nº 3840932

Contrato Nº : 60/2022
Contratante : MUNICIPIO DE IBIRAMA
Contratada : EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
Cnpj ............. : 31.768.037/0001-98
Licitação : Pregão Eletrônico 37/2022
Objeto : Contratação de empresa especializada para fornecimento de switches, roteadores e monitores de vídeo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Vigência : Início: 18/04/2022 Término: 31/12/2022
Assinatura : 18/04/2022
Valor R$ : 31.284,00 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais )
Dotação : 207 - 07.001.2058.3449052350000000000.01190000
Dotação : 237 - 07.001.2064.3449052350000000000.01190000
FISCAL: ROBERT WILLIAN KRAMBECK

CONTRATO Nº : 61/2022 CONTRATANTE : MUNICIPIO DE IBIRAMA

Publicação Nº 3840945

Contrato Nº : 61/2022
Contratante : MUNICIPIO DE IBIRAMA
Contratada : J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA
Cnpj ............. : 45.298.461/0001-20
Licitação : Pregão Eletrônico 37/2022
Objeto : Contratação de empresa especializada para fornecimento de switches, roteadores e monitores de vídeo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
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Vigência : Início: 18/04/2022 Término: 31/12/2022
Assinatura : 18/04/2022
Valor R$ : 20.400,00 (Vinte Mil e Quatrocentos Reais )
Dotação : 207 - 07.001.2058.3449052350000000000.01190000
Dotação : 237 - 07.001.2064.3449052350000000000.01190000
FISCAL: ROBERT WILLIAN KRAMBECK

CONTRATO Nº: 10/2022 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Publicação Nº 3840480

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
-------------------------------------------------------------------Contrato Nº: 10/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratada: INTEGRAL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - número inscrição CNPJ 29.212.382/0001-07.
Licitação: Dispensa de Licitação 10/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para automatização dos processos municipais
de regularização fundiária de Ibirama.
Vigência: Início: 19/04/2022 Término: 19/04/2023
Assinatura: 19/04/2022
Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Dotação: 10.001.2055.3339000000000000000.345.01000000 – Manutenção do Fundo de Assistência Social.
FISCAL: FABIANI TENFEN SOBERANSKI
---------------------------------------------------------------------------

DL - PROCESSO LICITATÓRIO 10/2022 - FMAS

Publicação Nº 3840469

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B9F7608E3798B175E37EDCA508878B974D8C3D46

F. M ASSISTÊNCIA SOCIAL
-------------------------------------------------------------------Base legal: (II art.24 da Lei 8.666/93).
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para automatização dos processos municipais
de regularização fundiária.
Contratada: INTEGRAL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - número inscrição CNPJ 29.212.382/0001-07.
Ibirama, 19 de abril de 2022.
Adriano Poffo – Prefeito.
B9F7608E3798B175E37EDCA508878B974D8C3D46
-----------------------------------------------------------------------------
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO NR.:10 / 2022 LICITAÇÃO NR.:10 / 2022

Publicação Nº 3840475

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIRAMA
RUA NEREU RAMOS - | Ibirama - SC | Cep 89.140-000

Fone: | CNPJ: 14.784.810/0001-90
e-mail:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O(a) Secretário Municipal da Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei
Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a ) Processo Nr.:10 / 2022
b ) Licitação Nr.:10 / 2022
c ) Modalidade: Dispensa de Licitação
d ) Data Homologação: 19/04/2022
e ) Data da Adjudicação: 19/04/2022
f ) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para automatização
dos processos municipais de regularização fundiária.
g ) Fornecedores e Itens Vencedores:
62432591 - INTEGRAL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA
Item Produto
1

Unidade Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

12

R$500,00

R$6.000,00

Total do Fornecedor:

R$6.000,00

Total da Homologação:

6.000,00

Locação de software de Regularização SERVIÇOS
Fundiária
MENSAL

Ibirama, 19 de abril de 2022.
___________________________________
FABIANI TENFEN SOBERANSKI
Secretário
CPF: 041.711.899-69
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Içara
Prefeitura
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE
CIVIL

Publicação Nº 3839222

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL.
ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Assunto: Justificativa para Inexigibilidade de Chamamento Público para realização de Parceria a ser celebrada por Termo de Fomento entre
o Município de Içara, inscrito no CNPJ N.º 82.916.800/0001-11, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, neste ato representado pela Prefeita Municipal, a Sra. Dalvania Cardoso e a Associação Beneficente Abadeus, inscrita no CNPJ n.º 83.852.764/0001-32,
neste ato representada por seu Presidente, o Sr. Gerço Gomes Monteiro.
O Município de Içara, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, declara como inexigível o Chamamento Público, com fundamento no art. 31, caput, da Lei Federal N.º 13.019, de 31 de julho de 2014, a favor da Associação Beneficente Abadeus
O objeto desta Inexigibilidade é a Concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal à Associação Beneficente Abadeus,
para assegurar os espaços de referência já existentes no Município para o convívio grupal, comunitário e social, promovendo o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade, ampliação do universo informacional, artístico e cultural, bem como estimular potencialidades para novos projetos de vida. Serão atividades divididas em grupos de convivência nos bairros do Município de Içara, com oficinas
orientadas por profissionais habilitados nas áreas especificas.
O interesse público e os demais aspectos que justificam a formalização do Termo de Fomento se encontram descritos no Plano de Trabalho,
conforme Parecer Técnico emitido, e teve seu aviso de inexigibilidade publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM Extrato do Ato Nº
3829360, Edição Nº 3828 – publicado em 14 de abril de 2022, e para o qual não teve impugnação.
Face ao disposto na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, proceda-se à publicidade.
Içara/SC, 19 de abril de 2022.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO N°.018/FMS/2022

Publicação Nº 3840160

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DB2C00863F01054136BF3CDA9D56C81549F86CC4

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IÇARA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/FMS/2022
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Data e horário de abertura: 09/05/2022 às 09:00 horas.
Objeto: Registro preços para a prestação de serviço de manutenção corretiva/preventiva e aquisição de peças para os equipamentos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades odontológicas pertencentes à rede Municipal de saúde de Içara/SC.
Informações: Fone/Fax: (48) 3431-3539 e 3431-3500. Retirada do edital: através do endereço eletrônico: http://icara.impactolicitacoes.
com.br/#/publico/licitacoes ou pelo site https://www.icara.sc.gov.br/ no link Licitações/Editais.
Içara – SC, 19 de abril de 2022.
Tamara Scarpari Magagnin
Pregoeira

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N°.017/FMS/2022

Publicação Nº 3839688

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 043E74DE4EED5012AE14D22BEDD73D7D70EEC032

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IÇARA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/FMS/2022
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Data e horário da sessão de abertura: 05/05/2022 às 09:00 horas.
Objeto: Registro de Preços para aquisição de aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem destinados à Rede Feminina de
Combate ao Câncer de Içara/SC. Informações: Fone/Fax: (48) 3431-3539 e 3431-3500. Retirada do edital: através do endereço eletrônico:
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http://icara.impactolicitacoes.com.br/#/publico/licitacoes ou pelo site https://www.icara.sc.gov.br/ no link Licitações/Editais.
Içara – SC, 19 de abril de 2022.
Tamara Scarpari Magagnin
Pregoeira

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N°.074/PMI/2022

Publicação Nº 3839599

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BCCCABABBAFF4FDD70DB73DD06058069BA6FE33A

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IÇARA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/PMI/2022
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Data e horário da sessão de abertura: 04/05/2022 às 14:00 horas.
Objeto: Registro de Preços para aquisição de 05 (cinco) parques infantis playground em atendimento ao Município de Içara/SC. Fone/Fax:
(48) 3431-3539 e 3431-3500. Retirada do edital: através do endereço eletrônico: http://icara.impactolicitacoes.com.br/#/publico/licitacoes
ou pelo site https://www.icara.sc.gov.br/ no link Licitações/Editais.
Içara – SC, 19 de abril de 2022.
Tamara Scarpari Magagnin
Pregoeira

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS 073.PMI.2022

Publicação Nº 3839363

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0E4AC134ABFF76788CA263E2EECA28709F0EDE0D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IÇARA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº. 073.PMI.2022
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Data e horário da sessão de abertura: 06/05/2022 às 09:00 horas.
Local: Setor de Licitações, Praça Pres. João Goulart, 120 - Paço Municipal Ângelo Lodetti Içara/SC.
Objeto: Contratação de empresa(s) do ramo pertinente para construção de abrigos de paradas de ônibus, conforme projeto, memorial
descritivo, cronograma físico-financeiro e planilhas orçamentárias em anexo, mediante as especificações e condições previstas neste Edital
e nos termos da minuta contratual que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste edital.
Içara – SC, 19 de abril de 2022.
Alcino Fernandes Neto
Presidente Comissão de Licitações

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS 075.PMI.2022

Publicação Nº 3840457

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1F6B1A40267335236A7DE84431F03763F34B7520

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IÇARA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº. 075.PMI.2022
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Data e horário da sessão de abertura: 06/05/2022 às 14:00 horas.
Local: Setor de Licitações, Praça Pres. João Goulart, 120 - Paço Municipal Ângelo Lodetti Içara/SC.
Objeto: Contratação de empresa(s) do ramo pertinente para execução de cabeceira de 01 ponte em concreto armado na Rodovia José
Felisbino transversal a Avenida Manoel Gregório Pacheco no bairro Tereza Cristina para receber kit cedido pela Defesa Civil do Estado de
Santa Catarina, conforme projeto, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e planilhas orçamentárias em anexo, mediante as
especificações e condições previstas neste Edital e nos termos da minuta contratual que independentemente de transcrição fazem parte
integrante deste edital.
Içara – SC, 19 de abril de 2022.
Alcino Fernandes Neto
Presidente Comissão de Licitações
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Publicação Nº 3840517

PORTARIA Nº IÇARAPREV 008/2022, 19 DE ABRIL DE 2022.
MARCOS ROBERTO ROSSI DE JESUS, Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara – IÇARAPREV, no uso
das atribuições que lhe confere o parágrafo 1º, inciso IV do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com a Lei Nº 2343,
de 13 de dezembro de 2006;
RESOLVE:
Art. 1.º Averbar ao tempo de contribuição de MARIA JAQUELINE LOURENÇO, CPF:542.153.909-15, servidor(a) público(a) municipal, concursado(a) deste município, brasileiro(a), ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação,
matrícula 3934, o período de contribuição: de 05/01/1987 a 11/10/1988, de 21/02/1989 a 02/03/1990, de 05/03/1990 a 19/03/1991, de
03/11/4992 a 02/12/1992, de 08/01/1993 a 01/04/1996 e de 31/03/1997 a 20/03/2002, totalizando 12 anos, 1 mês e 18 dias, correspondendo à 4428 dias, constante na Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, protocolo nº
20023010.1.00278/19-0, emitida em 26 de junho de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Içara, 19 de abril de 2022.
MARCOS ROBERTO ROSSI DE JESUS
Diretor Presidente
MARCIO SERAFIM FOLIS
Secretário da Fazenda
Publicado e registrado na Autarquia em 19 de abril de 2022.
MARCIA ANDRÉIA HERMANI ELIAS
Diretora Administrativa-Financeira
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Publicação Nº 3839111

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 009.SAMAE.2022 - PP.010.SAMAE.2022 - CORTE DE GRAMA
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ATO 25 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841189

CÂMARA MUNICIPAL DE IÇARA
Estado de Santa Catarina

Decreta ponto facultativo e dá outras
providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Içara, no uso de suas atribuições legais,
de acordo com o art. 28, II e XIX da Resolução 264/2021 - Regimento Interno
RESOLVE:
Art. 1º Decreta ponto facultativo no dia 22 de abril de 2022
Art. 2º Os servidores permanecerão a disposição, podendo ser convocados
pela

Presidência

da

Câmara

para

prestarem

serviço

presencial

remotamente.
Art. 3º Este ATO entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Içara, 19 de abril de 2022.

VER. ITAMAR OLOYDE DA SILVA
Presidente.

ou

Este documento é assinado digitalmente
Para confirmar a autenticidade acesse www.camaraicara.sc.gov.br/validador-assinatura e digite o identificador: 14NTV-V7UT2-8V2V1-Y7W7Z-1DZRA

ATO Nº 25, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Rua Henrique Lage, 155 – Centro – Fone: (48) 3468-7150
Caixa Postal 98 – CEP: 88820-000 – IÇARA – Santa Catarina
www.camaraicara.sc.gov.br - Email: camara@camaraicara.sc.gov.br
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MANIFESTO DO DOCUMENTO
Ato
Protocolo Nº: 7639
Documento Nº: 25/2022

Protocolo Data: 19/04/2022
Processo Nº: SN

Gerado por Gildo Teixeira Brigido na repartição Secretaria dia 19/04/2022 às 14:19
CHAVE DE AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO

14NTV-V7UT2-8V2V1-Y7W7Z-1DZRA
Para confirmar a autenticidade acesse www.camaraicara.sc.gov.br/validador-assinatura
Documento eletrônico assinado digitalmente conforme DOC-ICP-15 de 25/8/2015.
Nome Itamar Oloyde da Silva
CPF/CNPJ 65469291987
Data 19/04/2022 17:20
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Ilhota
Prefeitura
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO 058 PRG 017-2022 MUL - MARMITAS - FILIPE TEIXEIRA DE MELO

Publicação Nº 3839392

Extrato da Ata de Registro de Preço nº 058/2022
Estado de Santa Catarina
Município de Ilhota
Prefeitura Municipal de Ilhota
Setor de Compras e Licitações

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 920EEEA92AFD780837C873617E92B560D990CE0F

Processo: 156/2022 – MUL
Pregão Presencial – Registro de Preço n° 017/2022 - MUL
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL COMPRA DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE
OBRAS, conforme anexo no I do Edital.
Fornecedor: FILIPE TEIXEIRA DE MELO
Item
1
2

Descrição

Cotação

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO “MARMITA PEQUENA”
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO “MARMITA GRANDE”

Qtde

R$ 15,50 3.000,00
R$ 17,00

1.500,00

Fornecedor

Marca

FILIPE TEIXEIRA DE
MELO
FILIPE TEIXEIRA DE
MELO

FILI-PÃO
FILI-PÃO

Valor: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).
Assinatura: 19/04/2022.
Vigência: 12 MESES.
ERICO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Fundo Municipal de Assistência Social de Ilhota
RESOLUÇÃO N° 01/2022: DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA E BENEFÍCIO EVENTUAL, ENTRE O FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E O FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) DE ILHOTA
Publicação Nº 3839478

Estado de Santa Catarina
Município de Ilhota
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
C.N.P.J. 14.756846/0001-60 CEP 88.320-000
Fone / Fax: (047) 3343-7061 E-mail: conselhos@ilhota.sc.gov.br

R E S O L U Ç Ã O N° 01/2022
Dispõe sobre a Prestação de Contas dos Serviços de Proteção Social Básica e Benefício Eventual, entre o Fundo Estadual de Assistência
Social (FEAS) e o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) de Ilhota.
O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 13 de abril de 2022, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela a Lei Nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS e
pela Lei Municipal Complementar nº 103 de 2017, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social de Ilhota – CMAS, e
CONSIDERANDO o inciso X do artigo 121 da NOB/SUAS 2012, que dispõe sobre as atribuições precípuas dos Conselhos de Assistência Social
de aprovar critérios de partilha de recursos em seu âmbito de competência, respeitados os parâmetros adotados na LOAS.
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a Prestação de Contas do ano de 2021 e a reprogramação de valores ao FEAS, para o cofinanciamento dos Serviços da
Proteção Social Básica e benefícios eventuais, por meio de recursos financeiros alocados no FMAS;
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R$78.354,25 do recurso de Proteção Básica / Benefícios Eventuais.
R$34.402,42 do recurso de Proteção Social Básica – custeio.
R$0,04 do recurso de Proteção Social Básica – custeio.
R$87.224,73 do recurso de Proteção Social Básica – investimento

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Ilhota, 18 de abril de 2022.
Junior Luis Santos da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Ilhota
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Imarui
Prefeitura
DECRETO Nº. 037, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839787

DECRETO Nº. 037, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PATRICK CORRÊA, Prefeito de Imaruí, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 61, inciso VI da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica decretado Ponto Facultativo aos funcionários e servidores públicos municipais, nas Repartições Públicas do Município de Imaruí
no dia 22 de abril de 2022, em virtude do Feriado Nacional de Tiradentes.
§ 1º Haverá expediente normal no Hospital de Caridade e Maternidade São João Batista, o qual permanecerá prestando os serviços de
atendimento a urgências e emergências 24 horas.
§ 2º Não será Ponto Facultativo nas repartições, cujos serviços são considerados essenciais, e não podem, por sua natureza, serem suspensos, mesmo que temporariamente.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Imaruí, SC, 19 de abril de 2022.
PATRICK CORRÊA
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

DECRETO Nº. 038, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839791

DECRETO Nº. 038, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ADICIONAL, EXERCÍCIO 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PATRICK CORRÊA, Prefeito de Imaruí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Imaruí,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar Adicional, ao orçamento do Poder Executivo, exercício 2022, na importância de R$ 205.320,66
(duzentos e cinco mil, trezentos e vinte reais e sessenta e seis centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:
ÓRGÃO – 07
UNIDADE – 07.01
PROJ/ATIV. – 2.016

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação

Cód.resumido

3.3.90.00.00.00.00.00
ÓRGÃO – 08
UNIDADE – 08.01
PROJ/ATIV. – 2.027

5062
Aplicações Diretas
SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULT.DESP.E JUVENTUDE
DIRETORIA DE TURISMO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - GESTÃO

200.320,66

Dotação

Cód.resumido

Recurso

Descrição

Valor

3.1.90.00.00.00.00.00
Total

90

5000

Aplicações Diretas

5.000,00
205.320,66

Recurso

Descrição

Valor

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o art. 1º serão utilizados recursos provenientes do compromisso firmado entre a Secretaria Estadual de Educação e o Município de Imaruí, com o objetivo de custear o transporte escolar estadual, no valor de R$ 205.320,66
(duzentos e cinco mil, trezentos e vinte reais e sessenta e seis centavos).
ÓRGÃO – 08
UNIDADE – 08.01
PROJ/ATIV. – 2.027

SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULT.DESP.E JUVENTUDE
DIRETORIA DE TURISMO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - GESTÃO

Dotação

Cód.resumido

Recurso

Descrição

Valor

4.4.90.00.00.00.00.00

92

5000

Aplicações Diretas

5.000,00

Total

205.320,66

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a retificar os anexos do Plano Plurianual, 2022-2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
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20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1040

2022.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Imaruí, SC, 19 de abril de 2022.
PATRICK CORRÊA
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

EXTRATO - 1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 003/2021 – FMAS

Publicação Nº 3840994

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A8CDC2B0D13BDFC2789D17936C26BDB3E0FEC8C0

EXTRATO - 1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 003/2021 – FMAS
Pregão Presencial PMI Nº 003/2021. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. CNPJ do Contratado: 07.019.075/0001-63. Contratado: Eghert Informática Ltda - ME. Valor Total: R$ 1.140,00. Vigência: Até 14/04/2023. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e
condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo. Data de assinatura: 14/04/2022. Signatário pelo Fundo:
Marlei Moretti, pela contratada: Helton Florentino Eghert.

EXTRATO - 1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 007/2021 – PMI

Publicação Nº 3840983

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 50069D0C2E98B382B9AECC0E4FCBDE8867447187

EXTRATO - 1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 007/2021 – PMI
Pregão Presencial PMI Nº 003/2021. Contratante: Município de Imaruí-SC. CNPJ do Contratado: 07.019.075/0001-63. Contratado: Eghert
Informática Ltda - ME. Valor Total: R$ 10.272,00. Vigência: Até 14/04/2023. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo. Data de assinatura: 14/04/2022. Signatário pelo Fundo: Patrick Corrêa,
pela contratada: Helton Florentino Eghert.
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Imbituba
Prefeitura
EXTRATO DE ADITIVO 23/2019 - A/05 - PROCESSO 22/2019

Publicação Nº 3840277

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8FAD0FA675C145D76D6EAB21D58342FA9810BB85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
----------------------------------------------------------------------------Aditivo ............. : 05
Contrato .......... : 2019/23
Processo ......... : 22/2019
Modalidade ...... : Pregão 16/2019
Contratante ...... : Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Contratada ....... : EDUCA GENESIS LTDA
Valor ................. : R$ 16.015,68.
Vigência ............ : 12 (doze) meses.
Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANALISE DO RENDIMENTO ESCOLAR E A IMPLANTAÇÃO COM CAPACITAÇÃO, DE UM SISTEMA DE APOIO PEDAGÓGICO EM AMBIENTE ON-LINE PARA AS ESCOLAS BÁSICAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE IMBITUBA/SC, BENEFICIADAS PELO PRESENTE PROJETO DE INSERÇÃO TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO
Imbituba, 05 de abril de 2022.
RAFAELA PEREIRA DE MELLO
Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 44/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022 - PMI/SEAD

Publicação Nº 3840728

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 127D02E1FA9B1B17A94256465F17C8D4E48B036A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022
PMI - SEAD
Objeto: “LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SUB-AGÊNCIA DE CORREIOS VINCULADA A
SEAD – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO”
Locador(a): ISIDORO JOSÉ CÔRREA.
CPF: 578.442.919-15.
Valor Mensal: R$ 1.000,00 (mil reais).
Valor Total 12 (doze) meses: R$ 12.000,00 (Doze mil reais).
Fundamento: Artigo 24, Inciso X da Lei 8.666/93, e suas alterações.
Imbituba, 20 de abril de 2022.
Thiago Machado
Secretário Municipal de Administração
(Interino)

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 45/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2022 - PMI/POLÍCIA MILITAR

Publicação Nº 3841610

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2B188DC713F25AB3B4C4B570D8783E3857FBA8D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2022
PMI – POLÍCIA MILITAR
A Prefeitura Municipal de Imbituba, por meio de seu Pregoeiro Oficial e através da Guarnição Especial de Imbituba/SC, comunica, que realizará às 14:00 horas, do dia 05 de MAIO de 2022, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por LOTE, regido
pelo disposto na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 123/2006, atualizada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de
2014 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, para a possível “CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO
DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO 0 KM BRANCO SOLIDO, CARROCERIA TIPO UTILITÁRIO SUV (VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO),
ANO/MODELO (2022/2022) E ADAPTAÇÕES PARA VEÍCULOS (CAIXA PARA CONDUÇÃO DE DETIDOS, SISTEMA DE SINALIZAÇÃO PINTURA
E GRAFISMO) PARA USO EM ATIVIDADES POLICIAIS DO 34º BTL DE POLÍCIA MILITAR DE IMBITUBA/SC”.
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O Edital encontra-se à disposição dos interessados, na diretoria de licitações, situada à Rua Ernani Cotrim, 601, centro, das 13:00 às 19:00
horas, de segunda à sexta-feira, ou no site www.imbituba.sc.gov.br – link portal da transparência.
Imbituba, 20 de abril de 2022.
Luiz Carlos Cruz dos Santos
Ten. Cel PM – Comandante da Guarnição Especial de Imbituba

PORTARIA PMI/SEAD Nº 495/2022

Publicação Nº 3840886

PORTARIA PMI/SEAD Nº 495, de 19 de abril de 2022.
Dispõe sobre a Retificação da PORTARIA PMI/SEAD Nº 480, de 12 de abril de 2022, referente a exoneração de servidor nomeado, investido
em cargo de provimento em comissão junto ao órgão superior correspondente, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de
Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar n.º 5.192, de 01 de março de 2021 e as alterações cominadas com o advento da Lei Complementar nº 5.304, de 01 de abril de 2022, e ainda considerando todo o exposto no Memorando nº 9.447/2022 e na legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º Retificar, a PORTARIA PMI/SEAD Nº 480, de 12 de abril de 2022, referente a exoneração de servidor nomeado para exercer cargo de
provimento em comissão junto ao órgão superior correspondente, considerando que o mesmo encontra-se de férias até o dia 23/04/2022,
de acordo com o que segue:
Onde se lê:
Art. 1º Exonerar, em 12 de abril de 2022, os servidor abaixo descrito, nomeado para exercer cargo de provimento em comissão junto ao
órgão superior correspondente, de acordo com o quadro a seguir.
NOME

ÓRGÃO

RAFAEL FREITAS PIRES

SEAD

CARGOS
CHEFE DE DEPARTAMENTO ATOS CONTRATUAIS E ATAS DE
REGISTRO DE PREÇO

CPF
104.693.309-45

Leia-se:
Art. 1º Exonerar, em 25 de abril de 2022, o servidor abaixo descrito, nomeado para exercer cargo de provimento em comissão junto ao
órgão superior correspondente, de acordo com o quadro a seguir.
NOME

ÓRGÃO

RAFAEL FREITAS PIRES

SEAD

CARGOS
CHEFE DE DEPARTAMENTO ATOS CONTRATUAIS E ATAS DE
REGISTRO DE PREÇO

CPF
104.693.309-45

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalterados demais dispositivos constantes junto a PORTARIA
PMI/SEAD Nº 480, de 12 de abril de 2022.
Imbituba, 19 de abril de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 			
Prefeito Municipal 				
(Interina)

Thiago Machado
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 496/2022

Publicação Nº 3840888

PORTARIA PMI/SEAD Nº 496, de 19 de abril de 2022.
Dispõe sobre a Retificação da PORTARIA PMI/SEAD Nº 481, de 12 de abril de 2022, referente a nomeação de servidor, para exercer cargo
de provimento em comissão junto ao órgão superior correspondente, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de
Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar n.º 5.192, de 01 de março de 2021 e as alterações cominadas com o advento da Lei Complementar nº 5.304, de 01 de abril de 2022, e ainda considerando todo o exposto no Memorando nº 9.447/2022 e na legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º Retificar, a PORTARIA PMI/SEAD Nº 481, de 12 de abril de 2022, referente a nomeação de servidor para exercer cargo de provimento
em comissão junto ao órgão superior correspondente, considerando que o mesmo encontra-se de férias até o dia 23/04/2022, de acordo
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com o que segue:
Onde se lê:
Art. 1º Nomear, em 13 de abril de 2022, o servidor abaixo descrito, para exercer cargo de provimento em comissão junto ao órgão superior
correspondente, de acordo com o quadro a seguir.
NOME

ÓRGÃO

RAFAEL FREITAS PIRES

SEAD

CARGOS
ASSESSOR(A) ESPECIAL PARA O
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CPF
104.693.309-45

Leia-se:
Art. 1º Nomear, em 26 de abril de 2022, o servidor abaixo descrito, para exercer cargo de provimento em comissão junto ao órgão superior
correspondente, de acordo com o quadro a seguir.
NOME

ÓRGÃO

RAFAEL FREITAS PIRES

SEAD

CARGOS
ASSESSOR(A) ESPECIAL PARA O
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CPF
104.693.309-45

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalterados demais dispositivos constantes junto a PORTARIA
PMI/SEAD Nº 481, de 12 de abril de 2022.
Imbituba, 19 de abril de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 			
Prefeito Municipal 				
(Interina)

Thiago Machado
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 497/2022

Publicação Nº 3840930

PORTARIA PMI/SEAD Nº 497, de 19 de abril de 2022.
Dispõe sobre a Nomeação de servidores, para exercerem cargos de provimento em comissão junto aos órgãos superiores correspondentes,
e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de
Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar n.º 5.192, de 01 de março de 2021 e as alterações cominadas com o advento da Lei Complementar nº 5.304, de 01 de abril de 2022, e ainda considerando todo o exposto no Memorando nº 9.997/2022 e na legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 20 de abril de 2022, os servidores abaixo descritos, para exercerem cargos de provimento em comissão junto aos órgãos
superiores correspondentes, de acordo com o quadro a seguir.
NOME
Kellen Alyne Dorta Goes Simon
Cândida Dienir Alves Martins

ÓRGÃO
SEASH
SEASH

CARGOS
Assessor(a) Especial
Diretor(a) de Habitatação

CPF
043.662.199-13
454.743.469-72

Art. 2º O(A) nomeado(a) para o referido cargo tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda a documentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.
Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº
003/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.
Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.
Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, do cargo
ao qual fora nomeado(a).
Art. 6º Esta Portaria entrou em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 19 de abril de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 			
Prefeito Municipal 				
(Interino)
Registre-se e Publique-se.

Thiago Machado
Secretário Municipal de Administração

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1044

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 498/2022

Publicação Nº 3840999

PORTARIA PMI/SEAD Nº 498, de 19 de abril de 2022.
Dispõe sobre a Nomeação de Assistente Operacional, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com
base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991 e o artigo 37, II, da CR/88, ainda, considerando o Memorando nº 355/2022;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 20 de abril de 2022, o(a) candidato(a) aprovado(a) no Concurso Público Edital nº 01/2017, para exercer o cargo de
Assistente Operacional, com a remuneração consignada na legislação pertinente, de acordo com o quadro a seguir:
Colocação Geral

Nome

CPF

Cargo

7º lugar geral

Lourival Aniceto Junior

071.130.629-03

Assistente Operacional

Art. 2º O(A) nomeado(a) para o referido cargo tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda a documentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.
Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº
003/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.
Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.
Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, do cargo
ao qual fora nomeado(a).
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 19 de abril de 2022.
Thiago Machado
Secretário Municipal de Administração
(Interino)
Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 499/2022

Publicação Nº 3841081

PORTARIA PMI/SEAD Nº 499, de 19 de abril de 2022.
Dispõe sobre a exoneração de servidora de carreira, da respectiva função gratificada do órgão superior correspondente, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município
de Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar n.º 5.192, de 01 de março de 2021 e as alterações cominadas com o advento da Lei
Complementar nº 5.304, de 01 de abril de 2022; considerando o exposto no Memorando nº 10.009/2022 e ainda o disposto na legislação
em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, em 19 de abril de 2022, a servidora de carreira abaixo descrita, da respectiva função gratificada do órgão superior correspondente, nomeada através da PORTARIA PMI/SEAD Nº 357, de 18 de março de 2021, conforme quadro abaixo:
MATR.
8619

NOME
Iara Pittigliani Carvalho Mendes

ÓRGÃO
SEFIC

FUNÇÃO
Gerência Administrativa

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 19 de abril de 2022.
Rosenvaldo da Silva Júnior				
Prefeito Municipal 				
(Interino)

Thiago Machado
Secretário Municipal de Administração
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Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 500/2022

Publicação Nº 3841110

PORTARIA PMI/SEAD Nº 500, de 19 de abril de 2022.
Dispõe sobre a nomeação de servidora de carreira, na respectiva função gratificada junto ao órgão superior correspondente, e dá outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município
de Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar n.º 5.192, de 01 de março de 2021 e as alterações cominadas com o advento da Lei
Complementar nº 5.304, de 01 de abril de 2022; considerando o exposto no Memorando nº 10.009/2022 e ainda o disposto na legislação
em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 20 de abril de 2022, a servidora de carreira abaixo descrita, na respectiva função gratificada junto ao órgão superior
correspondente, com a remuneração consignada a legislação pertinente, conforme quadro abaixo:
MATR.
8619

NOME
Iara Pittigliani Carvalho Mendes

ÓRGÃO
SEFIC

FUNÇÃO
Gestor(a) Organizacional

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 19 de abril de 2022.
Rosenvaldo da Silva Júnior 			
Prefeito Municipal					
(Interino)

Thiago Machado
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 501/2022

Publicação Nº 3841146

PORTARIA PMI/SEAD Nº 501, de 19 de abril de 2022.
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com base na Lei n.º 1.144,
de 29 de abril de 1991, Lei Complementar nº 2.952, 29 de agosto de 2006, considerando ainda o disposto no Memorando nº 9.886/2022
e na legislação em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio, ao servidor, Sr. ALEXSANDRO MARQUES BORGES, Operador de Máquinas, inscrito na matrícula n.º 9557,
admitido em 19/04/2017, referente ao q-inq-ênio devido, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição conforme quadro abaixo:
Período aquisitivo

Períodos de Fruição

2017 a 2022

03/07/2022 a 31/08/2022

Conversão
Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de
junho de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 19 de abril de 2022.
Rosenvaldo da Silva Júnior 			
Prefeito Municipal 				
(Interino)

Thiago Machado
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal
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PORTARIA PMI/SEAD Nº 502/2022

Publicação Nº 3841175

PORTARIA PMI/SEAD Nº 502, de 19 de abril de 2022.
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com base na Lei n.º 1.144,
de 29 de abril de 1991, Lei Complementar nº 2.952, 29 de agosto de 2006, considerando ainda o disposto no Memorando nº 9.885/2022
e na legislação em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio, ao servidor, Sr. CÉSAR NILTON ROCHA, Operador de Máquinas, inscrito na matrícula n.º 6217, admitido em
11/04/2012, referente ao q-inq-ênio devido, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição conforme quadro abaixo:
Período aquisitivo

Períodos de Fruição
01/06/2022 a 30/06/2022
01/06/2025 a 30/06/2025

2017 a 2022

Conversão
Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de
julho de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 19 de abril de 2022.
Rosenvaldo da Silva Júnior 			
Prefeito Municipal					
(Interino)

Thiago Machado
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 503/2022

Publicação Nº 3841546

PORTARIA PMI/SEAD Nº 503, de 19 de abril de 2022.
Dispõe sobre a nomeação de servidor de carreira, na respectiva função gratificada junto ao órgão superior correspondente, e dá outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município
de Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar n.º 5.192, de 01 de março de 2021 e as alterações cominadas com o advento da Lei
Complementar nº 5.304, de 01 de abril de 2022; considerando o exposto no Memorando nº 10.026/2022 e ainda o disposto na legislação
em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 20 de abril de 2022, o servidor de carreira abaixo descrito, na respectiva função gratificada junto ao órgão superior
correspondente, com a remuneração consignada a legislação pertinente, conforme quadro abaixo:
MATR.
449

NOME
Paulo Roberto Dutra

ÓRGÃO
SEMUSA

FUNÇÃO
Tesoureiro

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 19 de abril de 2022.
Rosenvaldo da Silva Júnior 			
Prefeito Municipal 				
(Interino)

Thiago Machado
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal
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PORTARIA PMI/SEAD Nº 504/2022

Publicação Nº 3841630

PORTARIA PMI/SEAD Nº 504, de 19 de abril de 2022.
Dispõe sobre a Nomeação de servidores, para exercerem cargos de provimento em comissão junto aos órgãos superiores correspondentes,
e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de
Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar n.º 5.192, de 01 de março de 2021 e as alterações cominadas com o advento da Lei Complementar nº 5.304, de 01 de abril de 2022, e ainda considerando todo o exposto no Memorando nº 10.030/2022 e na legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 20 de abril de 2022, os servidores abaixo descritos, para exercerem cargos de provimento em comissão junto aos órgãos
superiores correspondentes, de acordo com o quadro a seguir.
NOME
Ana Paula Florentino Silveira
Rafael dos Santos Martins

ÓRGÃO
SEAD
SEAD

CARGOS
Chefe de Departamento Atos Contratuais e Atas de Registro de Preço
Assessor (a) Especial para o Departamento de Suprimentos

CPF
096.238.039-31
104.629.589-65

Art. 2º O(A) nomeado(a) para o referido cargo tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda a documentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.
Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº
003/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.
Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.
Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, do cargo
ao qual fora nomeado(a).
Art. 6º Esta Portaria entrou em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 19 de abril de 2022.
Rosenvaldo da Silva Júnior 			
Thiago Machado
Prefeito Municipal 				
Secretário Municipal de Administração
(Interino)
Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 505/2022

Publicação Nº 3841633

PORTARIA PMI/SEAD Nº 505, de 19 de abril de 2022.
Dispõe sobre a exoneração de servidor de carreira, da respectiva função gratificada do órgão superior correspondente, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de
Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar n.º 5.192, de 01 de março de 2021 e as alterações cominadas com o advento da Lei Complementar nº 5.304, de 01 de abril de 2022, e ainda considerando todo o exposto no Memorando nº 10.030/2022 e na legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, em 19 de abril de 2022, o servidor de carreira abaixo descrito, da respectiva função gratificada do órgão superior correspondente, nomeado através da PORTARIA PMI/SEAD Nº 455, de 06 de abril de 2021, conforme quadro abaixo:
MATR.

NOME

ÓRGÃO

8356

Roberto Francisco Pires Júnior

SEMUSA

FUNÇÃO
Coordenadoria de Acolhimento ao
Paciente COVID-19 - SEMUSA

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 19 de abril de 2022.
Rosenvaldo da Silva Júnior 			
Prefeito Municipal 				
(Interino)

Thiago Machado
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 506/2022

Publicação Nº 3841635

PORTARIA PMI/SEAD Nº 506, de 19 de abril de 2022.
Dispõe sobre a Nomeação de servidor de carreira, na respectiva função gratificada junto ao órgão superior correspondente, e dá outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de
Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar n.º 5.192, de 01 de março de 2021 e as alterações cominadas com o advento da Lei Complementar nº 5.304, de 01 de abril de 2022, e ainda considerando todo o exposto no Memorando nº 10.030/2022 e na legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 20 de abril de 2022, o servidor de carreira abaixo descrito, na respectiva função gratificada junto ao órgão superior
correspondente, com a remuneração consignada na legislação pertinente, conforme quadro abaixo:
MATR.
8356

NOME
Roberto Francisco Pires Júnior

ÓRGÃO
SEMUSA

FUNÇÃO
Gerente de Transferência Intra-Hospitalar

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 19 de abril de 2022.
Rosenvaldo da Silva Júnior				
Prefeito Municipal 				
(Interino)

Thiago Machado
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PPE - PMI/SEAD Nº 207/2022

Publicação Nº 3840967

PORTARIA DE POSSE E EXERCÍCIO
PPE - PMI/SEAD Nº 207/2022
O Prefeito Municipal de Imbituba, Sr. ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR, em conformidade com o disposto na Lei Complementar n.º 5.192,
de 01 de março de 2021 e as alterações cominadas com o advento da Lei Complementar nº 5.304, de 01 de abril de 2022, EMPOSSA nesta
data, o(a) servidor(a) nomeado(a) pela PORTARIA PMI/SEAD Nº 481, de 12 de abril de 2022, para exercer o cargo de ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) DO CADÚNICO, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação – SEASH.
Art. 1º O(a) servidor(a) abaixo descrito(a), apresentou os documentos exigidos pela Administração Pública Municipal e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como, comprometeu-se a observar a Legislação Municipal vigente.
Nome

Cargo

CPF

Andrielly da Silva Costa

Assessor(a) Técnico(a) do Cadúnico

071.203.529-03

Art. 2º Em conformidade com o disposto na legislação vigente, o(a) servidor(a) entrou em exercício em 18/04/2022.
Art. 3º Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Portaria de Posse e Exercício, que vai devidamente assinado pela autoridade
competente, com a respectiva publicação junto ao Diário Oficial dos Municípios.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 19 de abril de 2022.
Rosenvaldo da Silva Júnior 			
Prefeito Municipal 				
(Interino)

Thiago Machado
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal
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PPE - PMI/SEAD Nº 208/2022

Publicação Nº 3841553

PORTARIA DE POSSE E EXERCÍCIO
PPE - PMI/SEAD Nº 208/2022
O Secretário Municipal de Administração Interino, Sr. THIAGO MACHADO, em conformidade com o disposto na Lei n.º 1.144, de 29 de abril
de 1991 e o artigo 37, II, da CR/88, e no uso da competência que lhe foi delegada pela Lei Complementar n.º 5.192, de 01 de março de
2021, EMPOSSA nesta data, o(a) servidor(a) nomeado(a) pela PORTARIA PMI/SEAD Nº 451, de 04 de abril de 2022, para exercer o cargo
de TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, habilitado (a) pelo Concurso Público Edital nº 01/2017.
Art. 1º O(a) servidor(a) abaixo descrito(a), apresentou os documentos exigidos pela Administração Pública Municipal e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições da função, bem como, comprometeu-se a observar a Legislação Municipal vigente.
Nome

Cargo

CPF

Mislene Soares Candido

Técnico(a) de Enfermagem

041.142.299-57

Art. 2º Em conformidade com o disposto no Edital em que prestou o certame público, bem como, com a legislação em vigor, o(a) servidor(a)
entra em exercício em 20/04/2022.
Art. 3º Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Portaria de Posse e Exercício, que vai devidamente assinado pela autoridade
competente, com a respectiva publicação junto ao Diário Oficial dos Municípios.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 19 de abril de 2022.
Thiago Machado
Secretário Municipal de Administração
(Interino)
Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PPE - PMI/SEAD Nº 209/2022

Publicação Nº 3841645

PORTARIA DE POSSE E EXERCÍCIO
PPE - PMI/SEAD Nº 209/2022
O Prefeito Municipal de Imbituba, Sr. ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR, em conformidade com o disposto na Lei Complementar n.º 5.192,
de 01 de março de 2021 e as alterações cominadas com o advento da Lei Complementar nº 5.304, de 01 de abril de 2022, EMPOSSA nesta
data, o(a) servidor(a) nomeado(a) pela PORTARIA PMI/SEAD Nº 483, de 12 de abril de 2022, para exercer o cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, junto a Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento Urbano – SEGPLAN.
Art. 1º O(a) servidor(a) abaixo descrito(a), apresentou os documentos exigidos pela Administração Pública Municipal e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como, comprometeu-se a observar a Legislação Municipal vigente.
Nome

Cargo

CPF

Guilherme dos Passos

Chefe de Departamento de Atendimento ao Público

110.337.499-07

Art. 2º Em conformidade com o disposto na legislação vigente, o(a) servidor(a) entrou em exercício em 20/04/2022.
Art. 3º Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Portaria de Posse e Exercício, que vai devidamente assinado pela autoridade
competente, com a respectiva publicação junto ao Diário Oficial dos Municípios.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 19 de abril de 2022.
Rosenvaldo da Silva Júnior 			
Prefeito Municipal 				
(Interino)

Thiago Machado
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal
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Câmara Municipal
EXTRATO DE EDITAL Nº04/2022

Publicação Nº 3840297

EXTRATO DO EDITAL Nº04/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2022
A CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA-SC, com sede na Rua Ernani Cotrin, nº555, Centro, Imbituba-SC, inscrita no CNPJ nº 79.680.005/000162, torna público a homologação do Processo Licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo “Menor Preço Global”, de conformidade com a Lei nº14.133/2021(Nova Lei das Licitações) c/c Lei n o 10.520, de 17 de julho de 2002 .O objeto da presente licitação consiste
na contratação de empresa do ramo especializado para fornecimento parcelado, de combustível para o veículo oficial da Câmara Municipal
de Imbituba, de acordo com as especificações e nas quantidades do Anexo I.
Imbituba/SC, 15 de fevereiro de 2022.
Elísio Sgrott
Presidente da CMI

www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Imbuia
Câmara Municipal
09ª SESSÃO ORDINÁRIA (04.04.2022

Publicação Nº 3839441

Ata da 09ª SESSÃO ORDINÁRIA, 1° Período Legislativo Ordinário, da 2ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura, da Câmara Municipal de
Imbuia, realizada no dia quatro de abril de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, no Plenário Alfredo de Souza na sede da Câmara de
Vereadores de Imbuia. Sob a Presidência do Vereador Jorge Luiz Sardo e secretariado pelos vereadores Giani Ferreira da Silva, Leonir Pedro
Braun e Kétrin Priscila Sell. À hora regimental foi registrada a presença dos seguintes Vereadores: Aldori Rengel, Altair Rengel, Antônio Truppel, Ezair Erhardt, Giani Ferreira da Silva, Jorge Luiz Sardo, Ketrin Priscila Sell, Leonir Pedro Braun e Marcio Scheimann, verificado o número
regimental com a presença de nove Vereadores, o Senhor Presidente declarou aberta à sessão. Foi realizada a leitura, discussão e aprovação
da ordem do dia. O Senhor Presidente então por meio do § 9 do artigo 93 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Imbuia retirou
da Pauta a Leitura no Expediente do Projeto de Lei Complementar nº04, de 17 de março de 2022. Colocada em votação a Ordem do Dia
foi aprovada por maioria. Favoráveis: Vereador Altair Rengel, Vereador Aldori Rengel, Vereador Antônio Truppel, Vereador Ezair Erhardt, Vereadora Giani Ferreira da Silva, Vereadora Ketrin Priscila Sell, Vereador Jorge Luiz Sardo e Vereador Marcio Scheimann. Contrario: Vereador
Leonir Pedro Braun. Segue foi realizada a leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. E realizada a leitura das correspondências. Ato contínuo foi realizada a Leitura das Seguintes Matéria Legislativas: PROJETO DE LEI Nº. 10, DE 24 DE MARÇO DE 2022 – Autoriza
o Executivo Municipal a anular e a suplementar dotações orçamentárias e dá outras providências. Segue não havendo inscritos para a Palavra Livre de Grande Expediente seguiu-se para o Momento da Presidência onde o Senhor PRESIDENTE VEREADOR JORGE LUIZ SARDO:
Cumprimentou Vereadores e demais no Plenário. Relatou da sua agenda da semana que passou. Terça feira acompanhando munícipes de
Imbuia para conhecer a ALESC e alguns pontos turísticos de Florianópolis. Projeto do Deputado Estadual Jerry Comper que achou e quem
participou dela gostou. A partir da tarde fez inscrição em curso da qual participou durante a semana com o tema Emendas impositivas e as
relações Governamentais dos Vereadores com Governo do Estados e a União. Na quarta-feira, juntamente com o Prefeito Deni, Vice Lauri e
Vereador Altair participou de Audiência Pública na Defesa Civil para pedir uma galeria na Rua David Kammers. Aguardando projeto para ver
se conseguirá. Na quinta-feira no período da tarde participou juntamente com as mulheres que compõe o Conselho da Mulher de Imbuia de
Palestra na ALESC. Palestra onde as mulheres gostaram de participar e destacando ser de assunto importante. Coloca que ainda conversou
com Deputado Estadual Jerry Comper reivindicou a obra da Serra da Ilha Grande onde ele repassou que cobra diariamente o início dela.
Reforça o papel do Vereador e também de Deputado de cobrar visto não ser estes que executam as obras. Comenta ainda que por rede sociais foram bastante criticados, principalmente por ter dado uma data de início que não aconteceu. Mas que estão cobrando direto para que
ela comece. Sendo que a obra já está licitada e a empresa vencedora está aguardando uma licença do IMA. Conclui pedindo a participação
dos Vereadores na Assembleia da UCAVI no próximo sábado. Valorizando a Instituição que é modelo. Encerrado o Momento da Presidência
o Senhor Presidente declarou intervalo de cinco minutos. Na reabertura o Senhor Presidente seguindo a Ordem do Dia colocou em 1ª discussão e votação PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 03, DE 03 DE MARÇO DE 2022 - Altera o número de cargos da Lei Complementar
nº 113, de 10 de novembro de 2021, que cria empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias,
dispõe sobre o plano de carreira e dá outras providências. Aprovado por unanime em 01ª Votação. E não havendo mais Matéria Legislativa
a ser Discutida ou Votada na Ordem do Dia o Senhor Presidente concedeu espaço para Explicações Pessoais: VEREADORA KÉTRIN PRISCILA SELL: Cumprimentou Presidente, demais Vereadores e demais no Plenário. Parabenizou os organizadores do evento em homenagem
ao Dia da Mulher no dia trinta de março. Colocando como sucesso com a participação de mais de quatrocentas mulheres. Justificando que
não pode participar por estar em curso na cidade de Florianópolis, juntamente com a Vereadora Giani. Mas até agora vem escutando somente elogios. Outro evento foi realizado na quinta-feira para as mulheres do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, organizado pela
Bancada feminina da ALESC. Onde elas conheceram o Observatório da Violência da Mulher em Santa Catarina. Ressaltando ser muito bom
ter um grupo participativo, pois desta forma o município só tem a ganhar. Apresentou ainda que Secretária da Saúde está com campanhas
de Vacina de Influenza e Sarampo. Haverá a segunda edição do programa de saúde e bem estar. E logo terá o lançamento do Programa
Previne Mulher 2022. Na semana anterior encerrou o Grupo de Gestantes com ampla participação de pais e mães. E a obra do centro de
especialidades que em toques finais e logo estará concluída. Apresentou sobre o Curso participado na cidade de Florianópolis entre os dias
29 e 01 de abril organizado pela Empresa de Centro de Estudos da Administração Pública (CEAP) participando juntamente com a Vereadora
Giani, Vereador Jorge e Servidores Laudir e Marcos. Curso com o tema Emendas Impositivas e as relações Governamentais dos Vereadores
com Governo do Estados e a União. Um assunto de muita importância para todos. Colocou sobre a Participação juntamente com a Vereadora Giani do 02º Encontro de Mulheres Parlamentares Municipais com a presença do Vice Governadora do Estado. Tendo onde entre os
temas abordados a participação Feminina na política e os desafios da Vereadora Mulher. VEREADOR LEONIR PEDRO BRAUN: Cumprimentou
Presidente, demais Vereadores e demais no Plenário. Comentou sobre o trabalho que irá realizar “conhecendo Imbuia” objetivando contar a
história imbuiense. Destacou que saber a história e seu processo constitutivo é o caminho para construção de uma identidade. Propiciando o
conhecimento e valorização do município aos moradores. A realização é uma busca de saber o que se conhece observando os cem anos de
colonização e sessenta de emancipação. Estabelecendo a relação entre passado, presente e futuro. Desenvolvendo no munícipe uma forma
diferenciada de conhecer a história. Possibilitando a todos conhecer a história e observar os avanços do município. Colocando que todas
as segundas feiras até o aniversário de emancipação irão contar a história do município por meio de histórias, biografias e lendas e outros
casos que vem a fazer parte da história. Tendo como material base os dois livros escritos sobre a histórias do município Levantado analises
de fotos, rodas de conversas, depoimentos e demais casos que irá relatar. VEREADOR ALTAIR RENGEL: Cumprimentou Presidente, demais
Vereadores e demais no Plenário. Convidou a todos a participaram na sexta as 17 horas a entrega do carro da APAE com participação do
Deputado José Milton Scheffer e aonde também vai relatar de recurso para fazer a cobertura do prédio da APAE. Não havendo mais inscritos
para Explicações Pessoais e nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e marcou a próxima Sessão
Ordinária para o dia onze de abril de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas no Plenário Alfredo de Souza, e em nome de Deus e da Lei,
declarou encerrada a Sessão da qual, eu Daniel Augusto Schmoller, lavrei a presente Ata que será lida e se considerada a rigor, será datada
e assinada por todos os membros presentes da mesa diretora.
Imbuia, 11 de abril de 2022.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Ketrin Priscila Sell
Vice Presidente
Leonir Pedro Braun
02ª Secretário

10ª SESSÃO ORDINÁRIA (11.04.2022

Publicação Nº 3839444

Ata da 10ª SESSÃO ORDINÁRIA, 1° Período Legislativo Ordinário, da 2ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura, da Câmara Municipal de
Imbuia, realizada no dia onze de abril de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, no Plenário Alfredo de Souza na sede da Câmara de
Vereadores de Imbuia. Sob a Presidência do Vereador Jorge Luiz Sardo e secretariado pelos vereadores Giani Ferreira da Silva, Leonir Pedro
Braun e Kétrin Priscila Sell. À hora regimental foi registrada a presença dos seguintes Vereadores: Aldori Rengel, Altair Rengel, Antônio
Truppel, Ezair Erhardt, Giani Ferreira da Silva, Jorge Luiz Sardo, Ketrin Priscila Sell, Leonir Pedro Braun e Marcio Scheimann, verificado o
número regimental com a presença de nove Vereadores, o Senhor Presidente declarou aberta à sessão. Foi realizada a leitura, discussão e
aprovação da ordem do dia e da ata da sessão anterior. E realizada a leitura das correspondências. Ato contínuo foi realizada a Leitura das
Seguintes Matéria Legislativas: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 04, DE 17 DE MARÇO DE 2022 – Altera a Lei Complementar nº 12, de
28 de setembro de 2003, Estrutura, quadro de pessoal e o plano de carreira dos servidores públicos municipais do Município de Imbuia e dá
outras providências. PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 01/2022 DE 31 DE MARÇO DE 2022 – Altera o Inciso IV, do art. 18 da Lei
Orgânica do Município de Imbuia, alterando o prazo de validade de concurso público. PROJETO DE LEI Nº. 11, DE 31 DE MARÇO DE 2022
– Autoriza o Executivo Municipal a anular dotações orçamentárias e criar Crédito Especial. Estado de Santa Catarina Câmara de Vereadores
de Imbuia. MOÇÃO Nº 01/2022 (REPÚDIO) – Autoria: Vereador Jorge Luiz Sardo => Repudia a atitude do Vereador da Câmara Municipal
de Florianópolis, Senhor Maykon Costa (PL), pelas agressões verbais a Vereadora Priscila Fernandes (PODE), ocorridas durante o seu mandato, em especial, as que aconteceram durante a sessão do dia 21 de março de 2022. Segue não havendo inscritos para a Palavra Livre de
Grande Expediente seguiu-se para o Momento da Presidência onde o Senhor PRESIDENTE VEREADOR JORGE LUIZ SARDO: Cumprimentou
Vereadores e demais no Plenário. agradeceu a Administração Municipal e Secretaria de Obras pelo trabalho realizado na comunidade de
Vista Alegre. Parabenizando-a pelo trabalho bem feito. Comenta que na quinta-feira na abertura da festa da cebola esteve com o Prefeito
Deny e aonde conversou com Secretário de Estado e Governador sobre a obra na serra da Ilha Grande aonde eles confirmaram que a obra
vai acontecer, somente estão aguardando licença do IMA para começar. Encerrado o Momento da Presidência o Senhor Presidente declarou
intervalo de cinco minutos. Na reabertura o Senhor Presidente seguindo a Ordem do Dia colocou em 1ª discussão PROJETO DE LEI Nº 09
DE 14 de MARÇO de 2022 – Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo – CONTUR, e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade em 01ª votação. Ato contínuo colocou em 2ª discussão o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 03, DE 03 DE MARÇO DE 2022
Altera o número de cargos da Lei Complementar nº 113, de 10 de novembro de 2021, que cria empregos públicos de Agente Comunitário
de Saúde e Agente de Combate às Endemias, dispõe sobre o plano de carreira e dá outras providências. Aprovado por unanimidade em 02ª
Votação. Ato contínuo colocou em Discussão a MOÇÃO Nº 01/2022 (REPÚDIO) – Autoria: Vereador Jorge Luiz Sardo => Repudia a atitude do Vereador da Câmara Municipal de Florianópolis, Senhor Maykon Costa (PL), pelas agressões verbais a Vereadora Priscila Fernandes
(PODE), ocorridas durante o seu mandato, em especial, as que aconteceram durante a sessão do dia 21 de março de 2022. VEREADOR
LEONIR PEDRO BRUAN: Parabenizou o Vereador pela moção. Colocando como inacreditável uma atitude desta. Reforçando que o lugar de
mulher é aonde ela quiser e ter a visão e a opinião da mulher é de muita importância para o trabalho dos Vereadores. Aprovado por unanimidade. E não havendo mais Matéria Legislativa a ser Discutida ou Votada na Ordem do Dia o Senhor Presidente concedeu espaço para
Explicações Pessoais: VEREADORA GIANI FERREIRA DA SILVA: Cumprimentou Presidente, demais Vereadores e demais no Plenário. solicitou oficio de agradecimento ao Deputado Estadual José Milton Scheffer por destinar a APAE do município de Imbuia um carro. Atendendo
assim uma demanda da bancada do PP. E que ainda destinará recurso para reforma do prédio da APAE. Parabenizou a Administração pelo
cuidado que tem tido com o Parque de Exposições e da qual espera que ele continue assim bonito e bem cuidado. Solicitou ao Executivo
Municipal que atendendo pedido do “Senhor Lande” que faça uma revitalização do Parque Infantil na praça na chegada da cidade. Aonde
alguns brinquedos precisam de reformas pois pode acontecer de alguma criança se machucar. E onde ele mesmo se propõe a cuidar do
espaço e sendo que estando bonito e revitalizado ele pode dar uma atenção maior. Conclui desejando um feliz domingo de Páscoa a todos.
VEREADOR LEONIR PEDRO BRAUN: Cumprimentou Presidente, demais Vereadores e demais no Plenário. contou a história da migração para
Imbuia. Sendo o processo de migração um processo de perdas, fugas, separações, sonhos e esperança. Sentimento que atraíram as famílias
Kammers, Justen, Hoegen, Raitz, Allein entre outras para o Alto Rio dos Bugres. Tendo como objetivo achar um lugar para se instalar. E por
meio da Sociedade Colonizadora Catarinense S.A foram para a Colônia Bom Retiro. Em viagem a cavalo e por muitos dias até chegar ao
local que Davi Kammers denominou Alto Rio do Bugres. Conta que as condições de viagem foram difíceis. Estradas precárias, vezes ainda
abrindo por meio de facão. Carregando as crianças em cestos e adultos hora em lombo de cavalos, hora a pé. Até chegar ao destino e onde
se estabeleceram. Em modo de pixurum, um ajudando outro no plantio e colheita. E uma engorda de porco para pagamento de terras. E
quando não havia trabalho na lavoura, trabalhavam abrindo estradas. Conclui desejando uma Feliz Pascoa. VEREADOR ALDORI RENGEL:
Cumprimentou Presidente, demais Vereadores e demais no Plenário. parabenizou o trabalho do Vereador Leonir e a homenagem que vem
fazendo. Agradece ao Secretário de Obras por trabalhos realizados na comunidade Chapadão Unida deixando a estrada da comunidade
muito boa. Solicita ao Executivo Municipal atenção a iluminação pública do município. Coloca que vem solicitando a algumas semanas. E
que é algo bastante cobrado pela população. Não havendo mais inscritos para Explicações Pessoais e nada mais havendo a tratar o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia dezoito de abril de dois mil e vinte e dois, às
dezenove horas no Plenário Alfredo de Souza, e em nome de Deus e da Lei, declarou encerrada a Sessão da qual, eu Daniel Augusto Schmoller, lavrei a presente Ata que será lida e se considerada a rigor, será datada e assinada por todos os membros presentes da mesa diretora.
Imbuia, 18 de abril de 2022.
Jorge Luiz Sardo Presidente
Giani Ferreira da Silva
01ª Secretária

Ketrin Priscila Sell
Vice Presidente
Leonir Pedro Braun
02ª Secretário
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Indaial
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.22/2022

Publicação Nº 3839212

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.22/2022
FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):
- PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
34.823.982/0001-33, estabelecida à RUA Albino Ferreira, nº 220 – Bairro BARIGUI, no município de Araucária – Paraná.
- VDA SANEAMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 43.486.840/0001-19, estabelecida à RUA JOAO VOGELSANGER, nº 181 – Bairro VILA NOVA, no município de Joinville – Santa Catarina.
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO.
VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$21.694,00
PRAZO: 12 (doze) meses da data da assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 18/04/2022.

CONTRATO Nº 084/2022

Publicação Nº 3840271
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9D3DBFF30871B3C3AE7A436EE54851FD31CCF52E

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 084/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 028/2022 – TERMO DE DISPENSA Nº 003/2022-10430
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL – SECRETARIA DE OBRAS
CONTRATADA: GDF GREEN LTDA
CNPJ: 25.236.884/0001-09
OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente instrumento consiste na contratação de empresa para a execução de recuperação, manutenção e instalação de academia ao livre e playground retirados da Praça do Imigrante, Município de Indaial, Santa Catarina, conforme
quantitativos e especificações constantes no Edital referenciado no preâmbulo.
VALOR: R$ 20.800,00
PRAZO: 14 de abril de 2022 até 14 de abril de 2023.
DATA DA ASSINATURA: 14/04/2022.
Registrado no TCE com a chave: 9D3DBFF30871B3C3AE7A436EE54851FD31CCF52E

DECRETO 4626/2022

Publicação Nº 3839375

. DECRETO Nº 4626/22
. De 12 de abril de 2022
CANCELA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE/ MARIA ODILA DOS SANTOS.
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 92, incisos I, VIII, XI e XII da
Lei Orgânica do Município, Lei Ordinária 6.010 de 16 de dezembro de 2021 e demais normas em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Fica cancelada gratificação especial no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por desempenho de função na atenção primária à
saúde ao servidor Maria Odila dos Santos, ocupante do cargo de Enfermeira do quadro de pessoal, pelo desempenho da função de Gerente
de Equipe de Saúde da Família da Estratégia de Saúde da Família Caetano da Silva Porto II.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2022.
Município de Indaial, em 12 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei.
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Publicação Nº 3839376

. DECRETO Nº 4627/22
. De 12 de abril de 2022
CANCELA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE/ DANDARA DE OLIVEIRA PENNA.
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 92, incisos I, VIII, XI e XII da
Lei Orgânica do Município, Lei Ordinária 6.010 de 16 de dezembro de 2021 e demais normas em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Fica cancelada gratificação especial no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por desempenho de função na atenção primária à
saúde ao servidor Dandara de Oliveira Penna, ocupante do cargo de Enfermeira do quadro de pessoal, pelo desempenho da função de
Gerente de Equipe de Saúde da Família da Estratégia de Saúde da Família Adele Kuehl.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2022.
Município de Indaial, em 12 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei.

DECRETO 4628/2022

Publicação Nº 3839379

. DECRETO Nº 4628/22
. De 12 de abril de 2022
CONCEDE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE/ MARIA ODILA DOS SANTOS.
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 92, incisos I, VIII, XI e XII da
Lei Orgânica do Município, Lei Ordinária 6.010 de 16 de dezembro de 2021 e demais normas em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida gratificação especial no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por desempenho de função na atenção primária à
saúde ao servidor Maria Odila dos Santos, ocupante do cargo de Enfermeira do quadro de pessoal, pelo desempenho da função de Gerente
de Equipe de Saúde da Família da Estratégia de Saúde da Família Adele Kuehl.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2022.
Município de Indaial, em 12 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei.

DECRETO 4629/2022

Publicação Nº 3839380

. DECRETO Nº 4629/22
. De 12 de abril de 2022
CONCEDE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE/ KATIANA SILVA CERQUEIRA.
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 92, incisos I, VIII, XI e XII da
Lei Orgânica do Município, Lei Ordinária 6.010 de 16 de dezembro de 2021 e demais normas em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida gratificação especial no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por desempenho de função na atenção primária à
saúde ao servidor Katiana Silva Cerqueira, ocupante do cargo de Enfermeira do quadro de pessoal, pelo desempenho da função de Gerente
de Equipe de Saúde da Família da Estratégia de Saúde da Família Caetano da Silva Porto II.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2022.
Município de Indaial, em 12 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei.
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DECRETO 4630/2022

Publicação Nº 3839381

. DECRETO Nº 4630/22
. De 12 de abril de 2022
CONCEDE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE/ SAYMON MAKEY SOUZA E SILVA.
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 92, incisos I, VIII, XI e XII da
Lei Orgânica do Município, Lei Ordinária 6.010 de 16 de dezembro de 2021 e demais normas em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida gratificação especial no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por desempenho de função na atenção primária à
saúde ao servidor Saymon Makey Souza e Silva, ocupante do cargo de Enfermeiro do quadro de pessoal, pelo desempenho da função de
Gerente de Equipe de Saúde da Família da Estratégia de Saúde da Família Gunther Ricardo Ebert II.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2022.
Município de Indaial, em 12 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei.

DECRETO 4632/2022

Publicação Nº 3839383

. DECRETO Nº 4632/22
. De 12 de abril de 2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2022 NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDAIAL, PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO.
ANDRÉ LUIZ MOSER, Prefeito do Município de Indaial, nos uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos legais em vigor e, considerando a Lei 5978 de 08 de dezembro de 2021
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDAIAL, Crédito Adicional Suplementar
no valor de R$ 4.499,50 (Quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), destinado a atender as despesas abaixo
discriminadas:
Dotações Suplementadas

Vínculo

31.001.0008.0244.0031.2504.3449000000000000000
Despesas de Capital/Investimentos/Aplicações Diretas
Proteção Social Especial
31.001.0008.0244.0031.2503.3449000000000000000
Despesas de Capital/Investimentos/Aplicações Diretas
Proteção Social Básica

03350027
União – Piso Média/Alta
Complexidade-E.A.

Total Lote

03350024
União – P.B.F.-E.A.

Valor
R$ 1.799,80

R$ 2.699,70
R$ 4.499,50

Art. 2º - As despesas decorrentes do artigo anterior serão cobertas com recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado no Exercício
Financeiro de 2021.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Município de Indaial, em 12 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei

DECRETO 4640/2022

Publicação Nº 3839150

. DECRETO Nº 4640/22
. De 19 de abril de 2022
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL/JUDICIAL E REGULARIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA.
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso das atribuições legais que lhe conferem o artigo 92, incisos VII e VIII da Lei
Orgânica do Município e demais dispositivos legais em vigor,
DECRETA:
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Art. 1º - Fica Declarada de Utilidade Pública, de acordo com o Decreto-Lei nº 3.365 de 21/06/41 e alterações, para fins de desapropriação
amigável e domínio municipal, a seguinte área do imóvel, transcrita sob o nº 33.474, fls. 171, L° 3-Q, Ofício do Registro de Imóveis da
Comarca de Indaial, de propriedade Espólio de Edmundo Dickmann:
Estrada Pública IDL-429: 7.647,95m². LOCALIZAÇÃO: Área da Estrada Pública IDL-429, distando pelo lado par da referida estrada em
1.910,16 metros da esquina formada com o lado par da Rua Reinhold Schroeder. Fazendo frente (a leste), em 26,59 metros confrontando
com Estrada Pública IDL-429; fundos (a oeste) em 14,11 metros confrontando com a Estrada Pública IDL-429; lado esquerdo (ao norte)
em 564,33 metros confrontando com a Área 01 da presente matrícula; lado direito (ao sul) em 528,26m confrontando com a Área 03 da
presente matrícula.
Art. 2º - A área de terras ora desapropriada com base no artigo 5º do Decreto-Lei nº 3.365, combinado com a Lei 6.602/78 e 9785/99,
destinar-se-á a regularização de parte de via pública, via esta já consolidada e denominada via pública Estrada Pública IDL-429.
Art. 3º - A desapropriação objeto do presente Decreto se dá por via amigável/judicial, sem ônus para o Município, ficando sob a responsabilidade do Município a escrituração da área ora desapropriada.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Indaial, em 19 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei.
TERMO DE COMPROMISSO DE DOAÇÃO
Pelo presente Instrumento, EDMUNDO DICKMANN, inscrito no CPF 168.879.309-78, doa ao Município de Indaial, sem quaisquer ônus para
o município, uma faixa de terras, transcrita sob o nº 33.474, fls. 171, L° 3-Q, para fins de oficialização de via pública, localizada no bairro
Encano Alto, com as seguintes medidas e confrontações:
Estrada Pública IDL-429: 7.647,95m²;
LOCALIZAÇÃO: Área da Estrada Pública IDL-429, distando pelo lado par da referida estrada em 1.910,16 metros da esquina formada com
o lado par da Rua Reinhold Schroeder.
Fazendo frente (a leste), em 26,59 metros confrontando com Estrada Pública IDL-429; fundos (a oeste) em 14,11 metros confrontando com
a Estrada Pública IDL-429; lado esquerdo (ao norte) em 564,33 metros confrontando com a Área 01 da presente matrícula; lado direito (ao
sul) em 528,26m confrontando com a Área 03 da presente matrícula.
Neste Imóvel fica reservado à Área de Preservação Permanente – APP 2 – Estrada Geral, com área de 7.643,80m², constante da faixa de
30,00 metros das margens dos córregos inominados, conforme Lei n.º 12.651/12, com a seguinte descrição: extremando pela frente em
26,59 metros com a Estrada Pública IDL-429; fundos em 4,43 metros confrontando com a área interna da referida estrada e em 11,61
metros confrontando com a Estrada Pública IDL-429; lado esquerdo em 564,33 metros confrontando com a Área 01; lado direito em 528,26
metros confrontando com a Área 03.
- PROPRIETÁRIOS EDMUNDO DICKMANN (ESPÓLIO)
CPF:168.879.309-78
INVENTARIANTE:
ALMALINA DICKMANN SEIBT
CPF:016.033.479-92

LEONILDA DICKMANN
CPF:001.097.079-74

Ciente e de Acordo:
Nome:
CPF nº:

DECRETO 4641/2022

Publicação Nº 3839167

. DECRETO Nº 4641/22
. De 19 de abril de 2022
EXONERA GERENTE DE MANUTENÇÃO / FRANCISCO CLEYTON DE LIMA RODRIGUES
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, incisos I, VIII, XI e XII da
Lei Orgânica do Município, com base na Lei Complementar nº 227/19 e demais dispositivos legais em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerado a pedido em 15 de abril de 2022, do Cargo em Comissão de Gerente de Manutenção (CC-5), previsto no Anexo III,
Lei Complementar nº 227/19, Francisco Cleyton de Lima Rodrigues, nomeado nos termos do Decreto 3798/2021.
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Art. 2º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de dotação própria, prevista no orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15/04/2022.
Município de Indaial, em 19 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei.

DECRETO 4642/2022

Publicação Nº 3839241

. DECRETO Nº 4642/22
. De 19 de abril de 2022
EXONERA DO CARGO DE AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL BAIRRO ENCANO
BAIXO MARTHA ELISABETH MANTAU, IONE LEA PEREIRA KLEIN.
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 92, incisos VIII, XI e XII da Lei Orgânica
do Município, Lei 3309/09, Lei Complementar 113/11 e demais dispositivos legais em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerada, a partir de 13 de abril de 2022, do cargo de Auxiliar de Coordenação de Educação Infantil (COR1), na Unidade de
Educação Infantil Bairro Encano Baixo Martha Elisabeth Mantau, Ione Lea Pereira Klein.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Indaial, em 19 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei

DECRETO 4643/2022

Publicação Nº 3839244

. DECRETO Nº 4643/22
. De 19 de abril de 2022
EXONERA DO CARGO DE AUXILIAR DE DIREÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MULDE BAIXA, ELISANDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA.
ANDRÉ LUIZ MOSER, Prefeito do Município de Indaial, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 92, incisos VIII, XI e XII da Lei
Orgânica do Município, Lei 3309/09, Lei Complementar 113/11 e demais dispositivos legais em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerado, a partir de 13 de abril de 2022, do cargo de Auxiliar de Direção (DAE2), na Escola Básica Mulde Baixa, Elisandro
Rodrigues Pereira da Silva.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Indaial, em 19 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei

DECRETO 4644/2022

Publicação Nº 3839246

. DECRETO Nº 4644/22
. De 19 de abril de 2022
NOMEIA PARA O CARGO DE DIRETOR DA ESCOLA BÁSICA MULDE BAIXA, ELISANDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA.
ANDRÉ LUIZ MOSER, Prefeito do Município de Indaial, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 92, incisos VIII, XI e XII da Lei
Orgânica do Município, Lei 3309/09, Lei Complementar 113/11 e demais dispositivos legais em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado, a partir de 14 de abril de 2022, para exercer o cargo de Diretor (Comissionado), na Escola Básica Mulde Baixa, de
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acordo com o previsto no artigo 86, 87 e 92 e o Anexo VIII da Lei Complementar 113/11, Elisandro Rodrigues Pereira da Silva.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 14/04/2022.
Município de Indaial, em 19 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei

DECRETO 4645/2022

Publicação Nº 3839248

. DECRETO Nº 4645/22
. De 19 de abril de 2022
NOMEIA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DA UEI ENCANO BAIXO - MARTHA ELISABETH MANTAU, CLEICIELI APARECIDA
ERMONGE.
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 92, incisos VIII, XI e XII da Lei Orgânica
do Município, Lei 3309/09, Lei Complementar 113/11 e demais dispositivos legais em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado, a partir de 14 de abril de 2022, para exercer o cargo de Auxiliar de Coordenação (Comissionado), na Unidade de
Educação Infantil Encano Baixo – Martha Elisabeth Mantau, de acordo com o previsto no artigo 86, 87 e 92 e o Anexo VIII da Lei Complementar 113/11, Cleicieli Aparecida Ermonge.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 14 de abril de 2022.
Município de Indaial, em 19 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei

DECRETO 4646/2022

Publicação Nº 3839291

. DECRETO Nº 4646/22
. De 19 de abril de 2022
ALTERA O DECRETO 4345/2021 QUE INSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
André Luiz Moser, Prefeito Municipal de Indaial, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu Artigo
92, Incisos VII, XI e XII, o art. 2º da Lei Complementar 203 de 2017, demais atribuições legais em vigor, e
DECRETA:
Art. 1º - Fica Instituída a Comissão Permanente de Negociações Coletiva de Trabalho, composta por membros da Administração Municipal
e dos servidores públicos, representados pelo Sindicato da categoria, com a seguinte composição,
I - Representantes da Administração Municipal:
a) Secretaria de Administração e Finanças – Secretário – Jessé Cleber de Souza;
b) Procuradoria do Município – Procurador – Leonardo Campagnolo Agostini;
c) Secretaria de Educação – Secretário – Márcio Moisés Selhorst;
d) Departamento de Recursos Humanos – Diretor de Gestão de Pessoal – Marcos Antonio Haag.
II - Representantes do Sindicato - SINSERPI;
a) Dayana Thives Oening da Silva;
b) Ivo Schnaider;
c) Ricardo Schers de Goes;
d) William Gonzaga Dias.
Art. 2º - A participação na Comissão instituída através deste Decreto será considerada de serviço público relevante, não ensejando qualquer
remuneração.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, alterando o Decreto 4345/2022.
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Município de Indaial, em 19 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei

LEI 6035

Publicação Nº 3839387

. LEI Nº 6035
. de 18 de abril de 2022
DENOMINA PRAÇA / BAIRRO CARIJÓS.
(Autoria: vereadores Remir José de Faveri e Jonas Luiz de Lima).
Art. 1º Fica denominada “Praça Alveri Brandl (Leco Brandl)”, a área reservada para a finalidade, localizada na reserva de domínio público,
no bairro Carijós (matrícula nº 9886).
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 18 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito

LEI 6038

Publicação Nº 3839715

. LEI Nº 6038
. de 19 de abril de 2022
INCLUI NO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE INDAIAL A “SEMANA DA CULTURA EVANGÉLICA” E O “DIA MUNICIPAL DO EVANGÉLICO”, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
(Autoria: vereadora Raquel Rufino Rodrigues dos Santos).
Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de Indaial a “Semana da Cultura Evangélica” a ser comemorada anualmente na última semana
do mês de outubro.
Art. 2º. Fica instituído no município de Indaial, o Dia Municipal dos Evangélicos, a ser comemorado anualmente no dia 31 de outubro.
Art. 3º. Institui no calendário oficial de eventos da cidade, o dia 31 de outubro, como o Dia Municipal dos Evangélicos.
Art. 4º. Poderá o poder público em coparticipação com a iniciativa privada promover ações e eventos culturais afetos à temática.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Indaial, em 19 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito

LEI 6039

Publicação Nº 3839717

. LEI Nº 6039
. de 19 de abril de 2022
AUTORIZA REPASSE AO FUNDO DE MELHORIAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
André Luiz Moser, Prefeito de Indaial, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte:
Art. 1º Fica o Município autorizado a repassar recursos da ordem de até R$ 73.452,00 (setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois
reais), para o Fundo de Melhorias da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº 13.925.994/0001-07, para aquisição de munições e equipamentos.
§ 1º O repasse será efetuado através do Convênio FUMREPOM (Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Polícia Militar) vigente, firmado entre as partes.
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria, prevista no orçamento de 2022.
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Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Indaial, em 19 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito

LEI 6040

Publicação Nº 3839720

. LEI Nº 6040
. de 19 de abril de 2022
ESTABELECE AGENDAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA, PARA PACIENTES IDOSOS E/OU PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COM CADASTROS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE INDAIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
(Autoria: vereadores Fernanda dos Santos Cattoni e Roger Michel Knipers).
Art. 1º. Fica assegurado o direito de agendamento de consultas e exames via ligação telefônica, aplicativo de mensagens e/ou pelo site da
Prefeitura Municipal, nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família para usuários idosos e pessoas com deficiência físicas
já castrados nas unidades de saúde do município.
Parágrafo único. O agendamento poderá ser realizado por um familiar e/ou responsável, desde que previamente cadastrado.
Art. 2º. A comprovação da pessoa idosa e pessoa com deficiência dar-se-á pelo cadastro do usuário nas unidades de saúde.
Art. 3º. Na data do atendimento, o usuário deverá levar o cartão do SUS e cédula de identidade, uma vez que o agendamento por telefone,
ainda que verificado o prévio cadastro não isento da apresentação da devida documentação.
Parágrafo único. Em caso de cancelamento/remarcação da consulta por parte da Unidade de Saúde, o paciente deverá ser comunicado com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, por telefone ou outro meio idôneo.
Art. 4º. O não comparecimento na consulta por parte do usuário, desde que não informada a falta em pelo menos 24 (vinte e quatro) horas
de antecedência e confirmada pela unidade de saúde, ensejará no reagendamento somente de forma presencial.
Art. 5º. As unidades de saúde deverão afixar em lugar visível o conteúdo desta lei, para conhecimento dos munícipes.
Art. 6º. O controle de agendamento de consulta pode ser feito pela própria unidade de saúde ou pelo setor competente da secretaria responsável.
Art. 7º. O cidadão que não receber o serviço de agendamento de forma não justificada e recorrente, tem o direito de reclamar junto ao
serviço da Ouvidoria municipal.
Art. 8º. Cabe ao Poder Executivo as regulamentações necessárias sobre como funcionará o processo de agendamento, canais de atendimento, ouvidoria e quaisquer providências necessárias.
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Indaial, em 19 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito

LEI 6041

Publicação Nº 3839722

. LEI Nº 6041
. de 19 de abril de 2022
CRIA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO DE GESTÃO DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, faz saber a todos habitantes do Município de Indaial, que a Câmara de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criada gratificação especial por desempenho de função de “Gerente de CRAS - Centro de Referência de Assistência Social” e
função de “Gerente de CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social”.
§ 1º A nomeação dos profissionais para o desempenho da função que trata o caput se dará por meio de decreto, e deverá recair para profissionais com escolaridade de nível superior efetivo das áreas relacionadas a função.
§ 2º O valor da gratificação que trata o caput fica fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para a Gestão do CRAS e R$750,00 (setecentos
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e cinquenta reais) para a Gestão do CREAS.
Art. 2º O servidor nomeado para a função de Gerente acumulará as seguintes atribuições específicas, além daquelas previstas no seu cargo
de origem:
I – Planejar, coordenar e monitorar o processo de trabalho da equipe;
II – Planejar as reuniões de equipe;
V – Gerenciar as agendas dos profissionais da equipe;
III – Planejar as atividades educacionais da equipe;
IV – Realizar contato e solicitações de transporte junto ao setor competente;
V – Enviar semanalmente o relatório de notificações nos Sistemas de Informação disponibilizados;
VIII – Gerenciar processos e demandas oriundas de outras entidades e instituições;
IX – Supervisionar e acompanhar as informações alimentadas no Sistemas de Informação dos Governos Estadual e Federal, se for o caso.
X – Administrar conflitos;
XI– Auxiliar o Departamento de Recursos Humanos e Coordenação de Atenção Primária e Especializada no controle e gestão de recursos
humanos, viabilizando o cadastro, registro e controle da frequência, solicitações de folgas, férias, compensações, horas extraordinárias entre
outras, dos servidores lotados na equipe;
XII – Proporcionar o desenvolvimento e treinamento permanentes aos servidores, estagiários de nível médio da equipe nas funções relacionadas com as suas atividades;
XIII – Supervisionar o serviço dos auxiliares de serviços gerais, bem como de agentes terceirizados;
XIV – Viabilizar a participação dos membros da equipe nos treinamentos e palestras da educação permanente;
XV – Gerenciar os chamados de manutenção de bens e equipamentos diversos;
XVI – Gerenciar a reposição de materiais diversos, através de sistema próprio, mediante requisição/solicitação, ou ainda junto ao setor
competente (compras/almoxarifado).
Art. 3º A gratificação instituída na presente Lei não servirá de base de cálculo para quaisquer outros benefícios, vantagens ou adicionais,
não integrará a base de cálculo para fins previdenciários, não se incorpora ao vencimento, sendo compatível a acumulação com outras
gratificações cujo fato gerador seja diverso.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Município de Indaial, em 19 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito

PORTARIA 29/2022

Publicação Nº 3839385

. PORTARIA Nº 29/22
. De 18 de abril de 2022
REGULAMENTA HORÁRIO DE TRABALHO / CAMILE BRICK / FUNDAÇÃO INDAIALENSE DE CULTURA - FIC
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, incisos I, VIII, XI e XII da
Lei Orgânica do Município e demais dispositivos legais em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica alterada a carga horária para 20 (vinte) horas semanais o horário de expediente da Servidora Camile Brick, ocupante do cargo
de Professora de Artes, na Fundação Indaialense de Cultura – FIC, que irá cumprir a carga horária:
· Segunda-feira - 8h às 12h
· Terça-feira - 8h às 12h
· Quinta-feira - 16h45 às 21h
· Sexta-feira - 8h às 12h
· Sábado - 8h às 11h45
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 28/02/2022.
Gabinete do Prefeito, em 18 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Cumpre-se
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Publicação Nº 3839273

. PORTARIA Nº 30/22
. De 19 de abril de 2022
COLOCA À DISPOSIÇÃO DO SINSERPI / RICARDO SCHERS DE GOES.
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, incisos VIII e XII da Lei
Orgânica do Município e demais dispositivos legais em vigor,
CONSIDERANDO o Ofício 37/2022,
RESOLVE:
Art. 1º - Colocar à disposição Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Indaial – SINSERPI, 40 horas semanais, o servidor
Ricardo Schers de Goes, ocupante do cargo de Professor, do quadro de pessoal desta prefeitura.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria 128/2021.
Gabinete do Prefeito, em 19 de abril de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Cumpre-se.

PORTARIA RH 07/22

Publicação Nº 3839547

ATO DE POSSE Nº 07/2022
De 04 de abril de 2022
Termo de Posse e Compromisso/
Ludmilla Percide Elias Cardoso
O Município de Indaial, nos termos do artigo 14 e 15 da Lei Complementar nº 105/10, EMPOSSA na data de 04 de abril de 2022 e com início
de suas atividades no dia 11 de abril de 2022, Ludmilla Percide Elias Cardoso, nomeado através da Portaria nº 611/2022 para o cargo de
Auditor Interno-40h/s, do quadro de pessoal do Município de Indaial, habilitado pelo Concurso Público nº 001/2020.
O(a) servidor(a) apresentou os documentos exigidos por Lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições
do cargo, nos termos da Lei Complementar 105/10, de 01 de dezembro de 2010.
O(a) servidor(a) apresentou Declaração de Bens, atestando não exercer outro cargo, emprego ou função, na Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, ressalvado os casos previstos na Constituição Federal.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado pela autoridade competente e pelo empossado.
Prefeitura Municipal de Indaial em 04 de abril de 2022.
ANDRÉ LUIZ MOSER
Prefeito
LUDMILLA PERCIDE ELIAS CARDOSO
Empossado(a)

TERMO ADITIVO Nº 008 AO CONTRATO Nº 094/2019

Publicação Nº 3840970

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO nº 008 AO CONTRATO Nº 094/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL, FUNDAÇÃO INDAIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PETTERS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
ESPORTES VEREADOR MARO MARCOS HADLICH
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CIEE-SC
CNPJ: 04.310.564/0001-81
OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto deste aditivo, a prorrogação do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, com início em 24/04/2022
até 23/04/2023, em razão de demandas existentes, conforme justificativa e documentos anexos.
DATA DA ASSINATURA: 18/04/2022.
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022

Publicação Nº 3839818

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 98C1EF3516344D531E24729B4C6DFD59EF109B9E
Pág
1 / 1
MUNICIPIO DE INDAIAL

Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 18 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número Minuta - Licitação: 1 codigoCliente: 18 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Concorrência
Para Obras e Serviços de Engenharia
1/2022
Processo Administrativo: 1/2022
Registro Homologação:
29E50713B3761824ADA5A6FBFF78647B1C208B11

Ao Sr(a). tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto nº 3790/2021.
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Concorrência nº. 1/2022, o(s) participante(s):

746916 - PROGRESSO AMBIENTAL EIRELI
Lote: 1 - LOTE 01 - Execução de pavimentação asfáltica da ligação entre os municípios de Indaial e Ascurra.
Item Produto
1

Unidade

Contratação de empresa especializada para execução
(com fornecimento de mão de obra, materiais e
equipamentos necessários) mais serviços preliminares,
drenagem,
terraplanagem,
contenção,
serviços
complementares e sinalização viária de pavimentação
asfáltica da ligação viária dos municípios de Indaial
(Rua Marechal Deodoro da Fonseca) e Ascurra (Rua
indaial), localização do trecho: início interseção com
Avenida Arnold Ebert - km 8+350,00, término: divisa
Indaial x Ascurra - Ponte sobre Ribeirão Ilse - km
14+363,00, compreendendo uma extensão total de
6.013,00 metros.

Marca

Qtde

UNIDADE

Valor Unitário

Valor Total

1 R$33.974.237,60

R
$33.974.237,60

Total do Fornecedor: R$33.974.237,60
Indaial, 19 de abril de 2022.
___________________________________
FABIANO DOS SANTOS
Secretário de Planejamento e Secretário interino da Secretaria de Obras
CPF: 844.700.629-87

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO561101-7781-XYHGQAYDDPNEA-2 - Emitido por: DJESSICA BACHMANN

19/04/2022 11:40:03 -03:00
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___________________________________
MARCIO MOISES SELHORST
Secretário de Educação
CPF: 811.016.789-68

Valor Total

Total Lote: R$ 1.107.480,00

R$167,80 R$ 1.107.480,00

Valor Unitário

Indaial, 19 de abril de 2022.

R$ 1.107.480,00

Total do Fornecedor: R$ 1.107.480,00

6.600

LICENÇAS DE PLATAFORMA ONLINE PARA UNIDADE Pruvo
CRIAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE
AVALIAÇÕES, PELO PERIODO DE 3 ANOS, A SER
UTILIZADO COM OS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
INDAIAL.

Total da Homologação:

1

Qtde

Unidade Marca

Item Produto

Sem lote

11211520 - PRUVO TECNOLOGIA LTDA

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão nº. 11/2022, o(s) participante(s):

Homologo

Tendo em vista a decisão proferida pelo Pregoeiro, nomeados através do Decreto nº 4536/2022, consoante Termo de Adjudicação em anexo.

Processo Licitatório: 22/00000025
Licitação: Pregão 11/2022
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20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 1064

HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022
Publicação Nº 3839824

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 871669A56295371216415B1CBE3DA99299A5BFB1
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Iomerê
Prefeitura
DECRETO 2116/2022

Publicação Nº 3840263

DECRETO Nº. 2116 DE 18 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito suplementar alterando a lei nº. 984/2021 de 07 de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa despesa para o exercício de
2022.
A PREFEITA MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 5º da lei nº 984/2021 de 07 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Iomerê, no valor de R$ 131.328,00 (cento e trinta e um
mil, trezentos e vinte oito reais), na seguinte dotação orçamentária:
03.00 Secretaria de Administração e Finanças
03.001 Secretaria de Administração e Finanças
2034 Manutenção das Atividades Administrativas
33930000 Aplicações Diretas Decorrentes de Oper. entre Órgãos
1300 Recursos Ordinários - Superávit
R$ 131.328,00
Art. 2º - A abertura do crédito suplementar a que se refere o artigo anterior ocorrerá à conta do Superávit financeiro do Exercício de 2021.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita.
Iomerê, 18 de abril de 2022.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal

DECRETO 2118/2022

Publicação Nº 3840801

DECRETO Nº. 2118 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito suplementar alterando a lei nº. 984/2021 de 07 de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa despesa para o exercício de
2022.
A PREFEITA MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 5º da lei nº 984/2021 de 07 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Iomerê, no valor de R$ 437.053,40 (quatrocentos
e trinta e sete mil, cinquenta e três reais, quarenta centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:
10.00 Fundo Municipal de Saúde
10.001 Fundo Municipal de Saúde
2060 Manutenção do Programa Atenção Primária
31900000 Aplicações Diretas
1338 Transferências do SUS/União
R$ 250.000,00
10.00 Fundo Municipal de Saúde
10.001 Fundo Municipal de Saúde
2060 Manutenção do Programa Atenção Primária
31900000 Aplicações Diretas
1367 Transferências do SUS/Estado
R$ 90.219,40
10.00 Fundo Municipal de Saúde
10.001 Fundo Municipal de Saúde
2061 Manutenção do Programa da Assistência Farmacêutica
33900000 Aplicações Diretas
1367 Transferências do SUS/Estado
R$ 5.225,14
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10.00 Fundo Municipal de Saúde
10.001 Fundo Municipal de Saúde
2062 Manutenção do Programa Gestão do SUS
33900000 Aplicações Diretas
1338 Transferências do SUS/União
R$ 3.352,00
10.00 Fundo Municipal de Saúde
10.001 Fundo Municipal de Saúde
2063 Manutenção do Programa Atenção Especializada
31900000 Aplicações Diretas
1338 Transferências do SUS/União
R$ 77.669,37
10.00 Fundo Municipal de Saúde
10.001 Fundo Municipal de Saúde
2064 Manutenção do Programa Vigilância Sanitária
31900000 Aplicações Diretas
1338 Transferências do SUS/União
R$ 10.587,49
Art. 2º - A abertura do crédito suplementar a que se refere o artigo anterior ocorrerá à conta do Superávit financeiro do Exercício de 2021.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita.
Iomerê, 19 de abril de 2022.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 88, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840335

LEI COMPLEMENTAR N.º 88, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO DA PREFEITURA DE IOMERÊ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei
complementar:
Art. 1º. Fica alterada a carga horária e o vencimento do cargo de Assessor Jurídico, constante no Anexo I da Lei Complementar nº 42/2015,
passando para a carga horária semanal de 30 horas e a remuneração de valor bruto na importância de R$ 9.616,58 (nove mil seiscentos e
dezesseis reais e cinquenta e oito centavos).
Art. 2º. As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta de dotação própria do Município, consignada no orçamento do
corrente exercício, especificamente na respectiva rubrica de "Pessoal", podendo o Chefe do Executivo, suplementá-la, se necessário.
Art. 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Iomerê (SC), 19 de abril de 2022.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 89, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840341

LEI COMPLEMENTAR N.º 89, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE CARGO DO QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IOMERÊ E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei
complementar:
Art. 1º. Fica alterada a carga horária e o vencimento do cargo de Chefe de Departamento de Cultura e Turismo, constante no Anexo I da
Lei Complementar nº 42/2015, passando para a carga horária semanal de 40 horas e a remuneração de valor bruto na importância de R$
5.168,04 (cinco mil cento e sessenta e oito reais e quatro centavos).
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Art. 2º. As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta de dotação própria do Município, consignada no orçamento do
corrente exercício, especificamente na respectiva rubrica de "Pessoal", podendo o Chefe do Executivo, suplementá-la, se necessário.
Art. 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Iomerê (SC), 19 de abril de 2022.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal
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Iporã do Oeste
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO - PR 079/2022

Publicação Nº 3834632

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 079/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
O MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE/SC leva ao conhecimento dos interessados que realizará as 13:30 horas do dia 10 de Maio de 2022, no
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste/SC, situado à Rua Santo Antônio, nº. 100, Centro, Iporã do Oeste/SC.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA LINHA ALTO TIGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE/SC, CONFORME PORTARIA SEF Nº 151/2022 - PROCESSO SGPs SCC 00001507/2022 E CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, INCLUINDO MATERIAL E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS”
Os interessados poderão obter informações com relação ao Edital e seus anexos, no Setor de Licitações, sito a Rua Santo Antônio, nº 100,
Centro, Iporã do Oeste/SC, pelo telefone (49) 3634-1210, de segunda a sexta feira, no horário de expediente.
Os editais estarão disponíveis no site do município de Iporã do Oeste/SC: (https://iporadooeste.atende.net/).
Iporã do Oeste/SC, 20 de Abril de 2022.
ADELIO MARX
PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO DE LICITAÇÃO - PR 080/2022

Publicação Nº 3834636

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 080/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
O MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE/SC leva ao conhecimento dos interessados que realizará as 13:30 horas do dia 12 de Maio de 2022, no
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste/SC, situado à Rua Santo Antônio, nº. 100, Centro, Iporã do Oeste/SC.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA COBERTA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE IPORÃ
DO OESTE/SC, CONFORME PORTARIA SEF Nº 151/2022 - PROCESSO SGPs SCC 00001505/2022 E CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO,
ORÇAMENTO ESTIMATIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, INCLUINDO MATERIAL E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS”.
Os interessados poderão obter informações com relação ao Edital e seus anexos, no Setor de Licitações, sito a Rua Santo Antônio, nº 100,
Centro, Iporã do Oeste/SC, pelo telefone (49) 3634-1210, de segunda a sexta feira, no horário de expediente.
Os editais estarão disponíveis no site do município de Iporã do Oeste/SC: (https://iporadooeste.atende.net/).
Iporã do Oeste/SC, 20 de Abril de 2022.
ADELIO MARX
PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO DE LICITAÇÃO - PR 081/2022

Publicação Nº 3838274

MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE
SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE/SC leva ao conhecimento dos interessados que realizará as 13h30min do dia 3 de Maio de 2022, na
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste/SC, localizada na Rua Santo Antônio, nº 100, Centro, município de Iporã do
Oeste/SC.
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA, AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CÂMARA DE VEREADORES E CONSELHO TUTELAR DO
MUNICIPIO IPORÃ DO OESTE/SC”.
Os interessados poderão obter informações com relação ao Edital e seus anexos no Setor de Licitações, pelo telefone (49 3634-1210), de
segunda a sexta feira, no horário de expediente.
Os editais estarão disponíveis no site do município, <iporadooeste.atende.net>.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Iporã do Oeste/SC, 20 de Abril de 2022.
ADELIO MARX
PREFEITO MUNICIPAL.

Câmara Municipal
EXTRATO REDAÇÃO FINAL PROJETOS DE LEIS

Publicação Nº 3839504

Estado de Santa Catarina
Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste – SC Extrato Redação Final do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 009/2022 que INSTITUI O
PROGRAMA MUNICIPAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE – PRÓ-PICS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Iporã do Oeste SC, 19 de abril de 2022.
Irmi Rohr Schneiders
Presidenta
Estado de Santa Catarina
Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste – SC Extrato Redação Final do PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 002/2022 que CRIA CARGO
DE CONTROLADOR INTERNO DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Iporã do Oeste SC, 19 de abril de 2022.
Irmi Rohr Schneiders
Presidenta

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1070

Ipuaçú
Prefeitura
ADJUDICAÇÃO PROC LIC PREF 27/2022 PP 14/2022

Publicação Nº 3839780

ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.
PREGÃO PRESENCIAL PREF º 014/2022.
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 19/04/2022.
OBJETO: Aquisição de veículo automotor de transporte de carga, tipo caminhão, com caçamba basculante para uso da Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura do Município de Ipuaçu/SC, de acordo com Anexo I- Termo de Referências do Edital. VENCEDOR: LF CAMINHÕES
LTDA, inscrita no CNPJ nº 79.281.481/0001-00 VALOR: R$ 580.500,00 (quinhentos e oitenta mil e quinhentos reais).
Ipuaçu/SC, 19 de abril de 2022. CLORI PEROZA - PREFEITA MUNICIPAL
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DECRETO N° 090 DE 19 DE ABRIL DE 2022. DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO “SERVIÇO DE
INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM” QUE FIXA NORMAS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA A INDUSTRIALIZAÇÃO,
O BENEFICIAMENTO E A COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS E ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO DE ORIGEM
ANIMAL E VEGETAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊ

Publicação Nº 3840345

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE IPUAÇU

DECRETO N° 090
DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO “SERVIÇO DE
INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM” QUE FIXA NORMAS DE
INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA A INDUSTRIALIZAÇÃO, O
BENEFICIAMENTO E A COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS E
ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO DE ORIGEM ANIMAL E
VEGETAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina,
usando de competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica do
Município e Lei Municipal nº 953, de 02 de agosto de 2021;
DECRETA:
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O presente Regulamento estabelece as normas que regulam, em todo o
território do Município de Ipuaçu, a inspeção e a fiscalização industrial e sanitária para
produtos de origem animal, destinadas a preservar a inocuidade, a identidade, a qualidade e
a integridade dos produtos e a saúde e os interesses do consumidor.
Art. 2º Os princípios a serem seguidos no presente regulamento são:
I - Promover a preservação da saúde humana e do meio ambiente e, ao mesmo
tempo, que não implique obstáculo para a instalação e legalização de agroindústrias;
II - Ter o foco de atuação na qualidade sanitária dos produtos finais;
III - Promover o processo educativo permanente e continuado para todos os atores da
cadeia produtiva, estabelecendo a democratização do serviço e assegurando a máxima
participação de governo, da sociedade civil, de agroindústrias, dos consumidores e das
comunidades técnica e científica nos sistemas de inspeção.
Art. 3º Ficam sujeitos à inspeção e fiscalização previstas neste Regulamento, os
animais destinados ao abate, a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, os
ovos e seus derivados, o leite e seus derivados e os produtos das abelhas e seus derivados.
Parágrafo único. A inspeção e a fiscalização a que se refere o caput deste artigo
abrangem, sob o ponto de vista industrial e sanitário, a inspeção ante e post mortem dos
animais, a recepção, manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento,
conservação, embalagem, rotulagem, armazenamento, expedição e trânsito de quaisquer
matérias-primas e produtos de origem animal.
Art. 4º A inspeção a que se refere o artigo anterior são privativas do Serviço de
Inspeção Municipal (SIM) vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, sempre que se
tratar de produtos destinados ao comércio dentro de sua jurisdição.
Município de Ipuaçu - SC - CNPJ n. 95.993.028/0001-83
Rua Zanella, n. 818, Centro. Ipuaçu – SC. CEP 89.832-000.
E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br
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Art. 5º Caberá ao Serviço de Inspeção do Município de Ipuaçu, dentro de sua
jurisdição, a responsabilidade das atividades de inspeção sanitária e atenção à sanidade
agropecuária.
§1º A Secretaria Municipal de Agricultura atuará em parceria com os demais
Municípios através do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e
Meio Ambiente – CIDEMA, em cooperação técnica com o Estado de Santa Catarina e a
União para facilitar o desenvolvimento de atividades relativas à inspeção sanitária, em
consonância ao SUASA.
§2º Após a adesão do Serviço de Inspeção Municipal – SIM ao Sistema Brasileiro de
Inspeção - SISBI, os produtos inspecionados pelo serviço de inspeção municipal poderão
ser comercializados em todo o território nacional.
§3º A fiscalização sanitária refere-se ao controle sanitário dos produtos de origem
animal após a etapa de elaboração, compreendido na armazenagem, no transporte, na
distribuição e na comercialização até o consumo final e será de responsabilidade da
Vigilância Sanitária do Município, incluídos restaurantes, padarias, pizzarias, bares e
similares, em conformidade ao estabelecido na Lei nº 8.080/1990.
§4º A inspeção e a fiscalização sanitária serão desenvolvidas em sintonia, evitando-se
superposições, paralelismos e duplicidade de inspeção e fiscalização sanitária entre os
órgãos responsáveis pelos serviços.
Art. 6º As ações do SIM contemplam as seguintes atribuições:
I - coordenar e executar as atividades de inspeção e fiscalização industrial e sanitária
dos estabelecimentos registrados ou relacionados, dos produtos de origem animal
comestíveis ou não e seus derivados;
II - verificar a aplicação dos preceitos do bem-estar animal e executar as atividades de
inspeção ante e post mortem de animais de abate;
III - manter disponíveis registros nosográficos e estatísticas de produção e
comercialização de produtos de origem animal;
IV - elaborar as normas complementares para a execução das ações de inspeção,
fiscalização, registro, relacionamento e habilitação dos estabelecimentos, bem como
registro, classificação, tipificação, padronização e certificação sanitária dos produtos de
origem animal;
V - verificar a implantação e execução dos programas de autocontrole dos
estabelecimentos registrados ou relacionados;
VI - coordenar e executar os programas de análises laboratoriais para monitoramento
e verificação da identidade, qualidade e inocuidade dos produtos de origem animal;
VII - executar o programa de controle de resíduos de produtos de uso veterinário e
contaminantes em produtos de origem animal;
VIII - elaborar e executar programas de combate à fraude nos produtos de origem
animal;
IX - verificar os controles de rastreabilidade dos animais, matérias-primas, ingredientes
e produtos ao longo da cadeia produtiva; e
X - elaborar programas e planos complementares às ações de inspeção e fiscalização.
Art. 7º O presente Regulamento e demais atos complementares que venham a ser
expedidos devem ser executados em todo o território municipal.
Art. 8º A Inspeção Municipal, depois de instalada, pode ser executada de forma
permanente ou periódica.
Município de Ipuaçu - SC - CNPJ n. 95.993.028/0001-83
Rua Zanella, n. 818, Centro. Ipuaçu – SC. CEP 89.832-000.
E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br
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§1º A inspeção deve ser executada obrigatoriamente de forma permanente nos
estabelecimentos durante o abate das diferentes espécies animais. Entende-se por espécies
animais de abate, os animais domésticos de produção, silvestres e exóticos criados em
cativeiros ou provenientes de áreas de reserva legal e de manejo sustentável.
§2º Nos demais estabelecimentos que constam neste Regulamento a inspeção será
executada de forma periódica. Os estabelecimentos com inspeção periódica terão a
frequência de execução de inspeção estabelecida em normas complementares expedidos
por autoridade competente da Secretaria Municipal de Agricultura, considerando o risco dos
diferentes produtos e processos produtivos envolvidos, o resultado da avaliação dos
controles dos processos de produção e do desempenho de cada estabelecimento, em
função da implementação dos programas de autocontrole.
Art. 9º A inspeção industrial e higiênico-sanitária de produtos de origem animal
abrange os seguintes procedimentos:
I - a inspeção ante e post mortem das diferentes espécies animais;
II - a verificação dos programas de autocontrole dos estabelecimentos dirigido ao
atendimento dos regulamentos técnicos de identidade e qualidade do produto específico;
III – a verificação do rótulo ou rotulagem dos produtos destinados à venda;
IV - os resultados dos exames microbiológicos, histológicos, toxicológicos, físicoquímicos ou sensoriais e as respectivas práticas laboratoriais aplicadas nos laboratórios
próprios ou conveniados dos estabelecimentos inspecionados, utilizados na verificação da
conformidade dos seus processos de produção;
V - a verificação dos controles de resíduos de produtos veterinários e contaminantes
ambientais utilizados pelos estabelecimentos industriais;
VI - as informações inerentes ao setor primário com implicações na saúde animal, ou
na saúde pública;
VII - o bem-estar animal no carregamento antes e durante o transporte, na quarentena,
e no abate.
Art. 10. A concessão de inspeção pela Secretaria Municipal de Agricultura isenta o
estabelecimento de qualquer outra fiscalização industrial ou sanitária federal, estadual ou
municipal para produtos de origem animal.
Art. 11. Para fins deste Regulamento são adotadas as seguintes definições:
I - análise de controle: análise efetuada pelo estabelecimento para controle de
processo e monitoramento da qualidade das matérias-primas, ingredientes e produtos;
II - análise fiscal: análise efetuada por laboratório de controle oficial ou credenciado ou
pela autoridade sanitária competente, em amostras colhidas pela Inspeção Municipal;
III - análise pericial: análise laboratorial realizada a partir da amostra oficial de
contraprova quando o resultado da amostra de fiscalização for contestado por uma das
partes envolvidas, para assegurar amplo direito de defesa ao interessado; ou de amostras
colhidas em caso de denúncias, fraudes ou problemas endêmicos constatados a partir da
fiscalização no município.
IV - animais exóticos: todos aqueles pertencentes às espécies da fauna exótica,
criados em cativeiro, cuja distribuição geográfica não inclui o território brasileiro, aquelas
introduzidas pelo homem, inclusive domésticas em estado asselvajado, e também aquelas
que tenham sido introduzidas fora das fronteiras brasileiras e das suas águas jurisdicionais e
que tenham entrado em território brasileiro;
V - animais silvestres: todos aqueles pertencentes às espécies das faunas silvestres,
nativas, migratórias e quaisquer outras aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte do
Município de Ipuaçu - SC - CNPJ n. 95.993.028/0001-83
Rua Zanella, n. 818, Centro. Ipuaçu – SC. CEP 89.832-000.
E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br
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seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou das águas
jurisdicionais brasileiras;
VI - auditoria: procedimento de fiscalização realizado sistematicamente por equipe
designada pela Secretaria Municipal de Agricultura, funcionalmente independente, para
avaliar a conformidade dos procedimentos técnicos e administrativos da inspeção oficial e
do estabelecimento;
VII - Boas Práticas de Fabricação - BPF: condições e procedimentos higiênico sanitários e operacionais sistematizados aplicados em todo o fluxo de produção, com o
objetivo de garantir a qualidade, conformidade e inocuidade dos produtos de origem animal,
incluindo atividades e controles complementares;
VIII - desinfecção: procedimento que consiste na eliminação de agentes infecciosos
por meio de tratamentos físicos, biológicos ou agentes químicos;
IX - equivalência de sistemas de inspeção: estado no qual as medidas de inspeção
higiênico-sanitária e tecnológica aplicadas por diferentes sistemas de inspeção ainda que
não sejam iguais as medidas aplicadas por outro serviço de inspeção, permitem alcançar os
mesmos objetivos de inocuidade e qualidade dos produtos, na inspeção e fiscalização,
estabelecidos neste regulamento e de acordo com o SUASA.
X - fiscalização: procedimento oficial exercido pela autoridade sanitária competente,
junto ou indiretamente aos estabelecimentos de produtos de origem animal, com o objetivo
de verificar o atendimento aos procedimentos de inspeção, aos requisitos previstos no
presente Regulamento e em normas complementares;
XI - higienização: procedimento que consiste na execução de duas etapas distintas,
limpeza e sanitização;
XII - inspeção: atividade de fiscalização executada pela autoridade sanitária
competente junto ao estabelecimento, que consiste no exame dos animais, das matériasprimas e dos produtos de origem animal; na verificação do cumprimento dos programas de
autocontrole, suas adequações às operações industriais e os requisitos necessários à sua
implementação; na verificação da rastreabilidade, dos requisitos relativos aos aspectos
higiênicos, sanitários e tecnológicos inerentes aos processos produtivos; na verificação do
cumprimento dos requisitos sanitários na exportação e importação de produtos de origem
animal; na certificação sanitária, na execução de procedimentos administrativos e na
verificação de demais instrumentos de avaliação do processo relacionados com a segurança
alimentar, qualidade e integridade econômica, visando o cumprimento do disposto no
presente Regulamento e em normas complementares;
XIII - laboratório de controle oficial: laboratório próprio, ou laboratório público ou
privado credenciado e conveniado com os serviços de inspeção equivalentes para realizar
análises, por método oficial, visando atender às demandas dos controles oficiais;
XIV - legislação específica: atos normativos emitidos pela Secretaria Municipal de
Agricultura, ou por outros órgãos oficiais e responsáveis pela legislação de alimentos e
correlatas;
XV - limpeza: remoção física de resíduos orgânicos, inorgânicos ou outro material
indesejável das superfícies das instalações, equipamentos e utensílios;
XVI - memorial descritivo: documento que descreve, conforme o caso, as instalações,
equipamentos, procedimentos, processos ou produtos relacionados ao estabelecimento de
produtos de origem animal;
XVII - norma complementar: ato normativo emitido pela Secretaria Municipal de
Agricultura, contendo diretrizes técnicas ou administrativas a serem executadas durante as
atividades de inspeção e fiscalização junto aos estabelecimentos ou trânsito de produtos de
origem animal, respeitadas as competências específicas;
XVIII - padrão de identidade: conjunto de parâmetros que permitem identificar um
produto de origem animal quanto à sua origem geográfica, natureza, característica sensorial,
composição, tipo ou modo de processamento ou modo de apresentação;
XIX - Procedimento Padrão de Higiene Operacional - PPHO: procedimentos descritos,
implantados e monitorados, visando estabelecer a forma rotineira pela qual o
Município de Ipuaçu - SC - CNPJ n. 95.993.028/0001-83
Rua Zanella, n. 818, Centro. Ipuaçu – SC. CEP 89.832-000.
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estabelecimento industrial evita a contaminação direta ou cruzada do produto, preservando
sua qualidade e integridade, por meio da higiene, antes, durante e depois das operações
industriais;
XX - produto de origem animal: aquele obtido total ou predominantemente a partir de
matérias-primas comestíveis ou não, procedentes das diferentes espécies animais, podendo
ser adicionado de ingredientes de origem vegetal e mineral, aditivos e demais substâncias
permitidas pela autoridade competente;
XXI - produto de origem animal comestível: produto de origem animal destinado ao
consumo humano;
XXII - produto de origem animal não comestível: produto de origem animal não
destinado ao consumo humano;
XXIII - programas de autocontrole: programas desenvolvidos, implantados, mantidos e
monitorados pelo estabelecimento, visando assegurar a inocuidade, a qualidade e
integridade dos seus produtos, que incluem BPF, PPHO ou programas equivalentes
reconhecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura;
XXIV - qualidade: conjunto de parâmetros mensuráveis (físicos, químicos,
microbiológicos e sensoriais) que permite caracterizar as especificações de um produto de
origem animal em relação a um padrão desejável ou definido em legislação específica,
quanto aos seus fatores intrínsecos e extrínsecos, higiênico-sanitários e tecnológicos;
XXV - rastreabilidade: capacidade de detectar no produto final a origem e de seguir o
rastro da matéria-prima e produtos de origem animal, de um alimento para animais, de um
animal produtor de alimentos ou de uma substância a ser incorporada em produtos de
origem animal, ou em alimentos para animais ou com probabilidade de o ser, ao longo de
todas as fases de produção, transformação e distribuição;
XXVI - Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade - RTIQ: documento emitido
pela Secretaria Municipal de Agricultura, mediante ato normativo, com o objetivo de fixar a
identidade e as características e padrões mínimas para a qualidade que os produtos de
origem animal devem atender.
XXVII - Sanitização: aplicação de agentes químicos, biológicos ou de métodos físicos
nas superfícies das instalações, equipamentos e utensílios, posteriormente aos
procedimentos de limpeza, visando assegurar um nível de higiene microbiologicamente
aceitável;
XXVIII - Supervisão: procedimento de fiscalização realizado sistematicamente por
equipe designada pelo Serviço de Inspeção Municipal, funcionalmente independente, para
avaliar a conformidade dos procedimentos técnicos e administrativos da inspeção oficial e
do estabelecimento.
XXIX – Entende-se por estabelecimento agroindustrial, aquele que destina-se ao
processamento de matérias-primas provenientes da agricultura, pecuária, aquicultura ou
silvicultura e que dispõe de instalações para abate e/ou industrialização, bem como onde
são recebidos, manipulados, elaborados, transformados, preparados, conservados,
armazenados, depositados, acondicionados, embalados e rotulados a carne e seus
derivados, o pescado e seus derivados, o leite e seus derivados, o ovo e seus derivados, os
produtos das abelhas e seus derivados, podendo ser classificados em:
a) estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais – aqueles
destinados ao abate e industrialização de produtos e subprodutos de pequenos animais
como coelhos, rãs, aves e outros pequenos animais.
b) estabelecimento de abate e industrialização de médios e grandes animais – aqueles
destinados ao abate e/ou industrialização de produtos e subprodutos de médios e grandes
animais, como suínos, ovinos e caprinos e bovinos, bubalinos e equinos respectivamente.
c) Fábrica de produtos cárneos – aqueles destinados à agroindustrialização de
produtos e subprodutos cárneos em embutidos, defumados e salgados.
d) estabelecimento de abate e industrialização de pescado – enquadram-se os
estabelecimentos destinados ao abate e/ou industrialização de produtos e subprodutos de
peixes, moluscos, anfíbios e crustáceos.
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e) estabelecimento de ovos - destinado à recepção e acondicionamento de ovos.
f) Unidade de extração e beneficiamento dos produtos das abelhas - destinado à
recepção e industrialização de produtos das abelhas.
g) estabelecimentos industriais de leite e derivados: enquadram-se todos os tipos de
estabelecimentos de industrialização de leite e derivados previstos no presente
Regulamento destinado à recepção, pasteurização, industrialização, processamento e
elaboração de queijo, iogurte e outros derivados de leite.
XXX - Instalações referem-se a toda a área “útil” do que diz respeito à construção civil
do estabelecimento propriamente dito e das dependências anexas.
XXXI - Equipamentos referem-se a tudo que diz respeito ao maquinário e demais
utensílios utilizados nos estabelecimentos.
XXXII – Agroindustrialização é o beneficiamento, processamento, industrialização e/ou
transformação de matérias-primas provenientes de exploração pecuárias, pesca, aquícolas,
extrativistas, incluído o abate de animais, abrangendo desde processos simples, como
secagem, classificação, limpeza e embalagem, até processos mais complexos que incluem
operações física, química ou biológica.
II - CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS
Art. 12. Os estabelecimentos para produtos de origem animal são classificados em:
I - para carnes e derivados;
II - para pescado e derivados;
III - para ovos e derivados;
IV - para leite e derivados; e
V - para produtos das abelhas e derivados.
Parágrafo único. A designação “estabelecimento” abrange todas as classificações de
estabelecimentos para produtos de origem animal previstas no presente Regulamento.
Art. 13. Os estabelecimentos para leite e derivados são classificados em:
I - Propriedades Rurais, compreendendo Fazenda Leiteira e Estábulo Leiteiro;
II - Estabelecimentos Industriais, compreendendo Granja Leiteira, Usina para
Beneficiamento, Fábrica para Laticínios, Queijaria e Entreposto para Laticínios.
§1º Entende-se por Propriedades Rurais aquelas destinadas à produção de leite para
posterior processamento em estabelecimento industrial sob fiscalização e inspeção sanitária
oficial. As propriedades rurais devem atender às normas complementares.
§2º Entende-se por Estabelecimentos Industriais os destinados à recepção,
transferência, refrigeração, beneficiamento, industrialização, manipulação, fabricação,
maturação, fracionamento, embalagem, rotulagem, acondicionamento, conservação,
armazenagem e expedição de leite e seus derivados.
Art. 14. Os estabelecimentos industriais para leite e derivados são classificados em:
I - Granja Leiteira;
II - Usina de Beneficiamento;
III – Fabrica de Laticínios;
IV - Queijaria;
V - Entreposto de Laticínios.
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§1º Entende-se por Granja Leiteira o estabelecimento destinado à produção,
pasteurização e envase de leite para o consumo humano direto e à elaboração de derivados
lácteos, a partir de leite de sua própria produção e/ou associados.
§2º Entende-se por Usina de Beneficiamento o estabelecimento que tem por finalidade
principal a recepção, pré-beneficiamento, beneficiamento e envase de leite destinado ao
consumo humano direto.
§3º Entende-se por Fábrica de Laticínios o estabelecimento destinado à recepção de
leite e derivados para o preparo de quaisquer derivados lácteos.
§4º Entende-se por Queijaria o estabelecimento localizado em propriedade rural,
destinado à fabricação de queijos tradicionais com características específicas, elaborados
exclusivamente com leite de sua própria produção, ou de seus associados.
I - a propriedade rural, caracterizada por se situar em área rural do município, deve ser
reconhecida oficialmente como livre de tuberculose e brucelose;
II - a Queijaria deve estar obrigatoriamente vinculada a um Entreposto para Laticínios
registrado no SIM, ou possuir estrutura própria de maturação em escala proporcional à
produção da Queijaria, na qual será finalizado o processo produtivo com toalete, maturação,
embalagem, rotulagem e armazenagem do queijo, garantindo-se a rastreabilidade.
§5º Entende-se por Entreposto de Laticínios o estabelecimento destinado à recepção,
toalete, maturação, classificação, fracionamento, acondicionamento e armazenagem de
derivados lácteos. Permite-se a armazenagem de leite para consumo humano direto, desde
que o Entreposto de Laticínios possua instalações que satisfaçam as exigências do presente
Regulamento.
Art. 15. Os estabelecimentos de carnes e derivados são classificados em:
I – Estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais;
II – Estabelecimento de abate e industrialização de médios e grandes animais;
III – Fábrica de produtos cárneos.
§1º Entende-se por estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais
o que possui instalações, equipamentos e utensílios específicos para o abate das diversas
espécies de aves e outros pequenos animais, manipulação, industrialização, conservação,
acondicionamento, armazenagem e expedição dos seus produtos e derivados sob variadas
formas, dispondo de frio industrial e podendo ou não dispor de instalações para
aproveitamento de produtos não comestíveis.
§2º Entende-se por estabelecimento de abate e industrialização de médios e grandes
animais o que possui instalações, equipamentos e utensílios específicos para o abate das
diversas espécies de bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, caprinos e outros grandes e
médios animais, manipulação, industrialização, conservação, acondicionamento,
armazenagem e expedição dos seus produtos e derivados sob variadas formas, dispondo
de frio industrial e podendo ou não dispor de instalações para aproveitamento de produtos
não comestíveis.
§3º Entende-se por Fábrica de Produtos Cárneos o estabelecimento que possui
instalações, equipamentos e utensílios para recepção, manipulação, elaboração,
conservação, acondicionamento, armazenagem e expedição de produtos cárneos para fins
de industrialização, com modificação de sua natureza e sabor, das diversas espécies
animais de abate e, em todos os casos, possuir instalações de frio industrial, podendo ou
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não dispor de instalações para aproveitamento de produtos não comestíveis.
Art. 16. Os estabelecimentos de pescado e derivados são classificados em:
I – Estabelecimento de Abate e Industrialização de Pescado;
II - Estação Depuradora de Moluscos Bivalves.
§1º Entende-se por Estabelecimento de Abate e Industrialização de Pescado o
estabelecimento que possui dependências, instalações e equipamentos para recepção,
lavagem,
insensibilização,
abate,
processamento,
transformação,
preparação,
acondicionamento e frigorificação, com fluxo adequado à espécie de pescado a ser abatida,
dispondo ou não de instalações para o aproveitamento de produtos não comestíveis.
§2º Entende-se por Estação Depuradora de Moluscos Bivalves o estabelecimento que
possui dependências próprias para recepção, depuração, embalagem e expedição de
moluscos bivalves.
Art. 17. Os estabelecimentos de ovos e derivados:
Parágrafo único. Entende-se por Estabelecimentos de Ovos Comerciais aquele
destinado à recepção, ovoscopia, classificação, acondicionamento, identificação,
armazenagem e expedição de ovos em natureza, facultando-se a operação de classificação
para os ovos que chegam ao Entreposto já classificados, acondicionados e identificados,
podendo ou não fazer a industrialização, desde que disponha de equipamentos adequados
para essa operação.
Art. 18. Estabelecimento de extração e/ou Beneficiamento de produtos das abelhas:
§1º Entende-se por Unidade de Extração e/ou Beneficiamento de Produtos das
Abelhas o estabelecimento destinado à extração, classificação, beneficiamento,
industrialização, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição, exclusivamente
a granel, dos produtos das abelhas. O estabelecimento poderá industrializar e embalar
produtos das abelhas em pequenas embalagens, devendo para isso, dispor de instalações e
equipamentos adequados para tal.
§2º Permite-se a utilização de Unidade de Extração Móvel de Produtos das Abelhas
montada em veículo, provida de equipamentos que atendam às condições higiênicosanitárias e tecnológicas, operando em locais previamente aprovados pela Inspeção
Municipal, que atendam às condições estabelecidas em normas complementares e deverá
ser relacionada junto ao SIM.
III - DO REGISTRO E RELACIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
Art. 19. Nenhum estabelecimento pode realizar comércio municipal com produtos de
origem animal sem estar registrado ou relacionado na Secretaria Municipal de Agricultura.
§1º O Título de Registro é o documento emitido pelo chefe do SIM ao
estabelecimento, depois de cumpridas as exigências previstas no presente Regulamento.
§2º O Título de Relacionamento é o documento emitido pelo chefe do Serviço de
Inspeção Municipal ao estabelecimento depois de cumpridas as exigências previstas no
presente Regulamento.
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Art. 20. Devem ser registrados os seguintes estabelecimentos:
I - Granja Leiteira; Usina de Beneficiamento; Fábrica de Laticínios; Entreposto de
Laticínios.
II – Estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais;
Estabelecimento de abate e industrialização de médios e grandes animais; Fábrica de
produtos cárneos.
III – Estabelecimento de Abate e Industrialização de Pescado; Estação Depuradora de
Moluscos Bivalves.
IV - Estabelecimentos de Ovos Comerciais e Derivados.
V - Unidade de Extração e/ou Beneficiamento de Produtos das Abelhas.
VI - Os entrepostos em supermercados e similares.
§1º A Queijaria quando ligada à Entreposto de Laticínios deve ser relacionada junto ao
Serviço de Inspeção e deve ser registrada quando executar as operações previstas para o
Entreposto de Laticínios.
§2º Unidade de Extração de Produtos das Abelhas deve ser relacionada junto ao
Serviço de Inspeção Municipal.
§3º Entrepostos em Supermercados e Similares são os estabelecimentos que
recebem matéria-prima de produtos de origem animal e a submete a processamento que
implique alterações de sua composição química, com adição de temperos, como cloreto de
sódio e condimentos, para serem comercializados no próprio estabelecimento.
§4º Toda pessoa proprietário ou responsável por estabelecimento de armazenamento,
fracionamento e venda de carne e derivados, também chamado de açougue ou similar,
inclusive em supermercados, somente pode fazê-lo funcionar com o Alvará Sanitário,
obedecidos os requisitos da legislação especifica;
§5º Os estabelecimentos de armazenamento, porcionamento e venda de carnes e
derivados são classificados em estabelecimento tipo A e tipo B e deverão adotar sistema de
controle de identidade de origem, rastreabilidade até o produto final e procedimentos
operacionais padrões.
§6º Considera-se, para fins deste Decreto, como estabelecimentos tipo A, aqueles que
dispõem de lugar específico para atividade de porcionar, reembalar e rotular carnes e
similares já inspecionadas na origem, para ser comercializado no próprio local, com
ambientes climatizados, com controle de temperatura, atendendo às legislações específica
de rotulagem, obedecendo ao fluxo de manipulação e às boas práticas, com 1 (um)
profissional técnico responsável por empresa.
§7º Considera-se, para os fins deste Decreto, como estabelecimentos do tipo B,
aqueles autorizados a armazenar, porcionar e vender carnes e similares já inspecionadas na
origem, podendo apenas porcionar conforme pedido do consumidor ou deixando exposta
para venda em balcões com controle de temperatura, enquanto perdurar a tempo
necessário para a venda, mantendo as condições de conservação e a segurança dos
alimentos.
§8º Os estabelecimentos tipo A deverão adotar procedimentos operacionais padrões
para as atividades de porcionar, embalar, rotular e comercializar, ficando a critério da
responsabilidade técnica a validade dos produtos cárneos e derivados embalados,
estabelecendo o prazo de validade igual ou inferior ao da peça original como garantia da
segurança dos alimentos.
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§9º Toda pessoa proprietária ou responsável por estabelecimento por estabelecimento
tipo A e tipo B somente pode armazenar, manipular, porcionar e vender carnes de animais
de abate inspecionado, sendo vedada neste estabelecimento o abate nas suas
dependências.
§10. Considera-se, para os fins deste Decreto, como atividade industrial aquele
conjunto de operações e processos que tem como finalidade alterar as características
organolépticas e nutricionais da carne e derivados, não sendo considerado industrialização
o porcionamento de carnes e/ou derivados.
§ 11. É vedado aos estabelecimentos previstos no inciso VI do Art. 20 deste Decreto a
Adesão ao SISBI/SUASA.
§ 12 É permitido à pessoa proprietária ou responsável por estabelecimento:
I – tipo A:
a) comercializar carne moída embalada para autoatendimento com prazo de
validade estabelecido pelo responsável técnico, inferior ao prazo de validade da
embalagem original, como garantia da segurança dos alimentos; e
b) dispor as carnes para comercialização em balcões de autoatendimento,
manipuladas no próprio estabelecimento, desde que mantenha a temperatura do
alimento igual ou inferior a 7° C (sete graus Celsius);
II – tipo B:
a) comercializar somente carnes embaladas por frigoríficos ou entrepostos e
inspecionadas pelos órgãos competentes;
b) vender carne moída, desde que moída na presença do consumidor; e
c) comercializar produtos alimentícios derivados de carne e de pescados préembalados, desde que após abertos sejam conservados na embalagem original
do estabelecimento industrial produtor, mantidos em dispositivos de produção de
frio e isolados do depósito e da exposição de carnes in natura;
III – tipo A e tipo B:
a) retirar os produtos cárneos e derivados de embalagem original, com vistas ao
porcionamento, de acordo com as exigências dos consumidores, mantendo de
forma clara, precisa e ostensiva as informações que garantam a rastreabilidade,
identificando o estabelecimento de origem, o número de registro no órgão oficial
de inspeção sanitária, o nome do estabelecimento na embalagem original e a
rotulagem enquanto houver o produto disposto à venda;
§ 13. É vedado também aos estabelecimentos tipo A e tipo B temperar carnes, exceto
aqueles estabelecimentos de que trata o § 3º do Art. 20 deste Decreto.
Art. 21. O estabelecimento deve ser registrado de acordo com sua atividade industrial
e, quando este possuir mais de uma atividade industrial, deve ser acrescentada uma nova
classificação à principal.
Art. 22. A existência de varejo na mesma área da indústria implicará no seu registro
no órgão competente, independente do registro da indústria no Serviço de Inspeção
Municipal e as atividades e os acessos serão totalmente independentes, tolerando-se a
comunicação interna do varejo com a indústria apenas por óculo.
Art. 23. Para a solicitação da aprovação de construção de estabelecimentos novos é
obrigatório a apresentação dos seguintes documentos:
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I - Requerimento simples dirigido ao responsável pelo serviço de inspeção municipal;
II - Laudo de aprovação prévia do terreno, realizado de acordo com instruções
baixadas pela Secretaria Municipal de Agricultura;
III - Licença Ambiental Prévia emitida pelo Órgão Ambiental competente ou estar de
acordo com a Resolução do CONAMA nº 385/2006. Os estabelecimentos que se
enquadram na Resolução do CONAMA nº 385/2006 são dispensados de apresentar a
Licença Ambiental Prévia, sendo que no momento de iniciar suas atividades devem
apresentar somente a Licença Ambiental Única.
IV - Documento da autoridade municipal e órgão de saúde pública competentes que
não se opõem à instalação do estabelecimento.
V - Apresentação da inscrição estadual, contrato social registrado na junta comercial e
cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, ou CPF do produtor para
empreendimentos individuais, sendo que esses documentos serão dispensados quando
apresentarem documentação que comprove legalização fiscal e tributária dos
estabelecimentos, próprios ou de uma Figura Jurídica a qual estejam vinculados;
VI - Planta baixa ou croquis das instalações, com lay-out dos equipamentos e
memorial descritivo simples e sucinto da obra, com destaque para a fonte e a forma de
abastecimento de água, sistema de escoamento e de tratamento do esgoto e resíduos
industriais e proteção empregada contra insetos;
VII - Memorial descritivo simplificado dos procedimentos e padrão de higiene a serem
adotados;
VIII - Boletim oficial de exame da água de abastecimento, caso não disponha de água
tratada, cujas características devem se enquadrar nos padrões microbiológicos e químicos
oficiais;
§1º O pedido de aprovação prévia do terreno deve ser instruído com o laudo de
inspeção elaborado por servidor do SIM.
§2º Tratando-se de aprovação de estabelecimento já edificado, será realizada uma
inspeção prévia das dependências industriais e sociais, bem como da água de
abastecimento, redes de esgoto, tratamento de efluentes e situação em relação ao terreno.
Art. 24. As plantas ou croquis a serem apresentadas para aprovação prévia de
construção devem ser assinados pelo proprietário ou representante legal do
estabelecimento e pelo engenheiro responsável pela elaboração e conter:

cem);

I - planta baixa ou croqui de cada pavimento na escala de 1:100 (um por cem);
II - planta baixa ou croqui com leiaute dos equipamentos na escala de 1:100 (um por

§1º As convenções de cores das plantas ou croqui devem seguir as normas técnicas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
§2º Nos casos em que as dimensões dos estabelecimentos não permitam visualização
nas escalas previstas em uma única prancha, estas podem ser redefinidas nas escalas
imediatamente subsequentes.
§3º Tratando-se de agroindústria rural de pequeno e médio porte as plantas poderão
ser substituídas por croquis a serem elaborados por engenheiro responsável ou técnicos
dos Serviços de Extensão Rural do Estado ou do Município.
Art. 25. O estabelecimento solicitante de aprovação dos projetos não pode dar início
às construções sem que as mesmas tenham sido previamente aprovadas pelo Serviço de
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Art. 26. A construção dos estabelecimentos deve obedecer a outras exigências que
estejam previstas em legislação municipal, desde que não colidam com as exigências de
ordem sanitária ou industrial previstas neste Regulamento ou atos complementares
expedidos pela Secretaria Municipal de Agricultura.
Art. 27. Nos estabelecimentos de produtos de origem animal, destinados à
alimentação humana, para fins de registro ou relacionamento e funcionamento, exceto para
unidade móvel de extração, é obrigatória a apresentação prévia de boletim oficial de análise
da água de abastecimento, atendendo os padrões de potabilidade estabelecidos pelo órgão
competente.
§1º Nos casos em que o estabelecimento é servido por rede de abastecimento pública
ou privada, as análises prévias da água de abastecimento não se fazem necessárias.
§2º Onde não for constatada a potabilidade da água, e o caso permitir, mediante
autorização do Serviço de Inspeção Municipal, se fará necessário a implementação de
equipamento de cloração da água de abastecimento.
Art. 28. Para a instalação do Serviço de Inspeção Municipal, além das demais
exigências fixadas neste Regulamento, o estabelecimento deve apresentar os Programas de
Boas Práticas de Fabricação – BPF e de Procedimento Padrão de Higiene Operacional –
PPHO, ou programas considerados equivalentes pelo SIM, para serem implementados no
estabelecimento em referência.
Art. 29. Finalizadas as construções do projeto industrial aprovado, apresentados os
documentos exigidos no presente Regulamento, a Inspeção Municipal deve instruir o
processo com laudo final higiênico-sanitário e tecnológico do estabelecimento, sempre que
possível acompanhado de registros fotográficos, com parecer conclusivo para registro no
Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 30. Cumpridas as exigências do presente Regulamento será autorizado o
funcionamento do estabelecimento e será instalado o Serviço de Inspeção,
concomitantemente deverá ser encaminhada a emissão do Título de Registro no SIM.
§1º Qualquer estabelecimento que interrompa seu funcionamento por período
superior a 6 (seis) meses, só poderá reiniciar os trabalhos mediante inspeção prévia de
todas as dependências, instalações e equipamentos, respeitada a sazonalidade das
atividades industriais.
§2º Será cancelado o registro ou relacionamento do estabelecimento que interromper
seu funcionamento pelo prazo de 3 (três) anos.
IV - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Art. 31. O estabelecimento deverá ser instalado afastado dos limites da via pública,
preferentemente a 5m (cinco metros), com entradas laterais que permitam a movimentação
e circulação de veículos transportadores de matérias-primas e veículos transportadores de
produtos, quando possível com entradas independentes.
Parágrafo único. As dependências que por sua natureza produzam mau cheiro
devem estar localizadas de maneira que os ventos predominantes e a situação topográfica
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do terreno não levem em direção ao estabelecimento poeiras ou emanações.
Art. 32. Os estabelecimentos de produtos de origem animal devem satisfazer às
seguintes condições básicas e comuns, respeitadas as peculiaridades de ordem tecnológica
cabíveis:
I - Dispor de área suficiente para construção das instalações industriais e demais
dependências, quando necessárias;
II - As vias e áreas que se encontram dentro dos limites do estabelecimento deverão
ter uma superfície compacta, ou pavimentada, apta para o trânsito de veículos, com
escoamento adequado e meios que permitam a sua limpeza;
III - Todas as seções deverão possuir iluminação e ventilação naturais adequadas em
todas as dependências, respeitadas as peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis;
IV - A iluminação artificial far-se-á por luz fria, com dispositivo de proteção contra
estilhaços ou queda sobre produtos, observando-se um mínimo de intensidade luminosa de
300 lux nas áreas de manipulação e de 50.0 lux nas áreas de inspeção, considerando-se os
valores medidos ao nível das mesas, plataformas ou locais de execução das operações;
V - Possuir pisos convenientemente impermeabilizados com material adequado,
devendo ser construídos de modo a facilitar a higienização, a coleta das águas residuais e
sua drenagem para a rede de esgoto;
VI – As paredes e separações deverão ser revestidas ou impermeabilizadas, com
material adequado, devendo ser construídas de modo a facilitar a higienização, com ângulos
entre paredes e pisos arredondados e revestidos com o mesmo material de
impermeabilização;
VII - As paredes deverão ser lisas, de cor clara, resistentes e impermeabilizadas, como
regra geral, até a altura mínima de dois metros e quando forem azulejadas devem ser
rejuntadas com cimento ou massa apropriada, mantendo espaçamento mínimo entre si.
VIII - As portas de acesso de pessoal e de circulação interna deverão ser do tipo vaivem ou com dispositivo para se manterem fechadas, com largura mínima de 1,20 m (um
metro e vinte centímetros) de fácil abertura, de modo a ficarem livres os corredores e
passagens.
IX - O material empregado na construção das portas deverá ser não oxidável,
impermeável e resistente às higienizações;
X - As janelas deverão ser de caixilhos não oxidáveis, com parapeitos em plano
inclinado (chanfrados) e impermeabilizadas (ângulo de 45º), providas de telas milimétricas
não oxidáveis à prova de insetos e removíveis, sendo dimensionadas de modo a
propiciarem suficiente iluminação e ventilação naturais;
XI - Possuir forro de material adequado em todas as dependências onde se realizem
trabalhos de recebimento, manipulação e preparo de matérias-primas e produtos
comestíveis e nas dependências onde não exista forro a superfície interna do telhado deve
ser construída de forma a evitar o acúmulo de sujidade, o desprendimento de partículas e
proporcionar perfeita vedação à entrada de pragas, não sendo recomendável o uso de
pintura no forro das dependências onde as carcaças estiverem sendo manipuladas e que
ainda não receberam a proteção de embalagem, exceto quando houver a garantia de que a
tinta usada é atóxica e que não existe a possibilidade de sua escamação.
XII - O forro será dispensado nos casos em que a cobertura for de estrutura metálica,
refratária ao calor solar e proporcionar perfeita vedação à entrada de insetos, pássaros etc,
ou quando forem usadas telhas tipo fibro-cimento fixadas diretamente sobre vigas de
concreto armado.
XIII - Quando as vigas forem de madeira, estas deverão estar em bom estado de
conservação e serem pintadas com tinta óleo ou outro material aprovado pela inspeção.
XIV – O telhado de meia-água é permitido, desde que possa ser mantido o pé direito à
altura mínima de 3,00m para as dependências correspondentes em novas construções, ou
mínimo de 2,60m em casos de construções já existentes, desde que aprovados os projetos
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junto ao Serviço de Inspeção Municipal, com exceção das salas de abate que deverão
obedecer a altura mínima prevista neste Regulamento.
XV - O piso deve ser construído de material impermeável, liso e antiderrapante,
resistente a choques, atritos e ataques de ácidos, com declive de 1,5 a 3% (um e meio a
três por cento) em direção às canaletas, para a perfeita drenagem.
XVI - Na construção dos pisos poderão ser usados materiais do tipo “gressit”,
“korodur”, cerâmica industrial, cimento ou outros materiais, desde que aprovados pela
Inspeção.
XVII - Nas câmaras frigoríficas, a inclinação do piso será orientada no sentido das ante
câmaras e destas para o exterior, não se permitindo no local, instalações de ralos coletores.
XVIII - Dispor de rede de esgoto adequada em todas as dependências, projetada e
construída de forma a facilitar a higienização, e que apresente dispositivos e equipamentos
a fim de evitar o risco de contaminação industrial e ambiental;
XIX - A rede de esgotos em todas as dependências devem ter dispositivos adequados,
que evite refluxo de odores e a entrada de roedores e outros animais, ligados a tubos
coletores e este ao sistema geral de escoamento, dotado de canalização e instalações para
retenção de gorduras, resíduos e corpos flutuantes, bem como de dispositivos de depuração
artificial e dotados de caixas de inspeção.
XX - Os estabelecimentos que adotarem canaletas no piso com a finalidade de facilitar
o escoamento das águas residuais, poderão ser estas cobertas com grades ou chapas
metálicas perfuradas, não se permitindo qualquer outro material como pranchões de
madeira.
XXI - As canaletas devem medir 0,25m (vinte e cinco centímetros) de largura e 0,10
(dez centímetros) de profundidade, tomada esta em seus pontos mais rasos e terão fundo
côncavo, com declive mínimo de 3% (três por cento) em direção aos coletores e suas
bordas reforçadas com cantoneiras de ferro.
XXII - Os esgotos de condução de resíduos não comestíveis deverão ser lançados nos
condutores principais através de piletas e sifões.
XXIII - A rede de esgoto sanitário, sempre independente da de esgoto industrial,
também estará sujeita à aprovação da autoridade sanitária competente.
XXIV – Em abatedouros a canaleta de sangria será construída em alvenaria,
inteiramente impermeabilizada com reboco de cimento alisado ou outro material adequado,
ou coletado em recipientes adequados para tal fim.
XXV - O sangue quando não for terceirizado, será cozido, visto que jamais poderá ser
lançado “in natura” nos efluentes da indústria.
XXVI - Não será permitido o retorno das águas servidas, permitindo-se a confluência
da rede das águas servidas dos pré-resfriadores para condução de outros resíduos não
comestíveis, desde que comprovadamente tais conexões não promovam nenhum
inconveniente tecnológico e higiênico sanitário.
XXVII – Dispor de equipamentos e utensílios adequados, de fácil higienização,
resistentes à corrosão, não tóxicos e que não permitam o acúmulo de resíduos, sendo que a
localização dos equipamentos deverá atender a um bom fluxo operacional evitando a
contaminação cruzada.
XXVIII - dispor de dependências, instalações e equipamentos para manipulação de
produtos não comestíveis, quando for o caso, devidamente separados dos produtos
comestíveis, devendo os utensílios utilizados para produtos não comestíveis ser de uso
exclusivo para esta finalidade;
XXIX - Deverá existir barreira sanitária completa em todos os acessos ao interior da
indústria constituída de lavador de botas com escova, lavatórios de mãos que não utilizem o
fechamento manual, sabão líquido inodoro, papel toalha, lixeira com pedal e sanitizantes
para as mãos.
XXX - Dispor de rede de abastecimento de água, com instalações apropriadas para
armazenamento e distribuição, suficiente para atender as necessidades do trabalho
industrial e as dependências sanitárias e, quando for o caso, dispor de instalações para
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tratamento de água;
XXXI – Dispor de rede diferenciada e identificada para água não potável, quando esta
for utilizada para combate de incêndios, refrigeração e outras aplicações que não ofereçam
risco de contaminação aos alimentos;
XXXII - Dispor de água fria e, quando necessário de água quente com temperatura
mínima de 85ºC, em quantidade suficiente em todas as dependências de manipulação e
preparo;
XXXIII - A instalação de caldeira, quando necessário, obedecerá às normas
específicas quanto à sua localização e sua segurança.
XXXIV - Nas seções onde são manipulados carnes e vísceras deverão dispor de
lavatórios de mãos com torneiras acionadas à pedal, joelho ou outro meio que não utilize o
fechamento manual, providos de sabão líquido inodoro.
XXXV - Possuir instalação de frio em número e área suficientes, segundo a
capacidade e a finalidade do estabelecimento;
XXXVI - Os equipamentos e utensílios, tais como mesas, calhas, carrinhos, caixas,
bandejas e outros continentes que recebam produtos comestíveis, serão de superfície lisa,
de fácil higienização e sem cantos angulares, de chapa de material inoxidável, permitindo-se
o emprego de material plástico apropriado às finalidades, ou ainda outro material que venha
a ser aprovado pelo Serviço de Inspeção e de um modo geral, as superfícies dos
equipamentos que estejam ou possam vir a estar em contato com as carnes, incluindo
soldaduras e juntas, devem manter-se lisas.
XXXVII - Os carros e/ou bandejas para produtos não-comestíveis poderão ser
construídos em chapa galvanizada e pintados de cor vermelha com a inscrição “não
comestíveis”.
Art. 33. Os estabelecimentos deverão ainda atender aos seguintes requisitos em
relação às instalações:
I - As dependências auxiliares, quando forem necessárias, poderão ser construídas
em anexo ao prédio da indústria, porém com acesso externo e independente das demais
áreas da indústria.
II – dispor de uma única unidade de sanitário/vestiário para estabelecimento
agroindustrial rural de pequeno porte com até 8 trabalhadores, sendo que poderá ser
utilizado sanitários já existentes na propriedade, desde que não fiquem a uma distância
superior à 40 m (quarenta metros) e o piso entre o sanitário/vestiário e o prédio industrial
seja pavimentado, e acima de 8trabalhadores o sanitário e vestiário deverão ser
proporcional ao número de pessoal, de acordo com a legislação específica, com acesso
indireto à área de processamento, com fluxo interno adequado e independentes para as
seções onde são manipulados produtos comestíveis, de acesso fácil, respeitando-se as
particularidades de cada seção e em atendimento às BPF.
III – Os sanitários terão sempre à sua saída lavatórios de mãos com torneiras que não
utilizem o fechamento manual, providos de sabão líquido inodoro, papel toalha e lixeira.
IV – Estabelecimentos agroindustriais rural de pequeno porte com até 8 trabalhadores,
são dispensados de dispor de refeitório, podendo ser utilizado a casa da propriedade e
acima disso, o refeitório será instalado convenientemente, de acordo com a legislação
específica, proibindo-se que outras dependências ou áreas dos estabelecimentos sejam
usadas para tal finalidade.
V – O sistema de lavagem de uniformes e outras, deve atender aos princípios das
boas práticas de higiene, seja em lavanderia própria, terceirizada ou outra forma de
lavagem.
Art. 34. Qualquer ampliação, remodelação ou construção no estabelecimento
registrado ou relacionado, em suas dependências e instalações, só pode ser feita após
aprovação prévia dos projetos pelo Serviço de Inspeção Municipal.
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Art. 35. Não será autorizado o funcionamento de estabelecimento de produtos de
origem animal, sem que esteja completamente instalado e equipado para a finalidade a que
se destine.
Parágrafo único. As instalações e os equipamentos de que tratam este artigo
compreendem as dependências mínimas, equipamentos e utensílios diversos, em face da
capacidade de produção de cada estabelecimento, conforme o presente Regulamento.
Art. 36. O estabelecimento poderá trabalhar com mais de um tipo de atividade,
devendo, para isso, prever os equipamentos de acordo com a necessidade para tal e, no
caso de empregar a mesma linha de processamento, deverá ser concluída uma atividade
para depois iniciar a outra.
Parágrafo único. O Serviço de Inspeção Municipal pode permitir a utilização dos
equipamentos e instalações destinados à fabricação de produtos de origem animal, para o
preparo de produtos industrializados que, em sua composição principal, não haja produtos
de origem animal, mas estes produtos não podem constar impressos ou gravados, os
carimbos oficiais de inspeção previstos neste Regulamento, estando os mesmos sob
responsabilidade do órgão competente.
V - AS CONDIÇÕES DE HIGIENE
Art. 37. Os estabelecimentos são responsáveis por assegurar que todas as etapas de
fabricação dos produtos de origem animal são realizadas de forma higiênica, a fim de obter
produtos inócuos, que atendam aos padrões de qualidade, que não apresentem risco à
saúde, à segurança e ao interesse econômico do consumidor.
Parágrafo único. O controle dos processos de fabricação deve ser desenvolvido e
aplicado pelo estabelecimento, o qual deve apresentar os registros sistematizados
auditáveis que comprovem o atendimento aos requisitos higiênico-sanitários e tecnológicos
estabelecidos no presente Regulamento.
Art. 38. Todas as dependências, equipamentos e utensílios dos estabelecimentos,
inclusive reservatórios de água e fábrica e silos de reservatório de gelo, devem ser mantidos
em condições de higiene, antes, durante e após a elaboração dos produtos.
§1º Durante os procedimentos de higienização nenhuma matéria–prima ou produto
deve permanecer nos locais onde está sendo realizada a operação de limpeza;
§2º Os produtos utilizados na higienização deverão ser previamente aprovados pelo
órgão competente;
Art. 39. Os equipamentos e utensílios devem ser higienizados de modo a evitar a
contaminação cruzada entre aqueles utilizados no acondicionamento de produtos
comestíveis daqueles utilizados no acondicionamento de produtos não comestíveis.
Art. 40. Os estabelecimentos devem ser mantidos livres de pragas e vetores.
§1º O uso de substâncias para o controle de pragas só é permitido nas dependências
não destinadas à manipulação ou depósito de produtos comestíveis e mediante
conhecimento do Serviço de Inspeção Municipal.
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§2º É proibida a permanência de cães e gatos e de outros animais nos
estabelecimentos.
Art. 41. Os funcionários envolvidos de forma direta ou indireta em todas as etapas de
produção ficam obrigados a cumprir práticas de higiene pessoal e operacional que
preservem a inocuidade dos produtos.
Parágrafo único. Os funcionários que trabalham em setores em que se manipule
material contaminado, ou que exista maior risco de contaminação, devem praticar hábitos
higiênicos com maior frequência e não circular em áreas de menor risco de contaminação,
de forma a evitar a contaminação cruzada.
Art. 42. A embalagem produtos de origem animal deverá obedecer às condições de
higiene necessárias à boa conservação do produto, sem colocar em risco a saúde do
consumidor, obedecendo às normas estipuladas em legislação pertinente.
Parágrafo único. Quando a granel, os produtos serão expostos ao consumo
acompanhados de folhetos ou cartazes de forma bem visível, contendo informações
previstas no caput deste artigo.
Art. 43. É proibida em toda a área industrial, a prática de qualquer hábito que possa
causar contaminações nos alimentos, tais como comer, fumar, cuspir ou outras práticas
antihigiênicas, bem como a guarda de alimentos, roupas, objetos e materiais estranhos.
Parágrafo único. Deve ser prevista a separação de áreas ou a definição de fluxo de
funcionários dos diferentes setores nas áreas de circulação comuns, de forma a evitar a
contaminação cruzada.
Art. 44. Durante todas as etapas de elaboração, desde o recebimento da matériaprima até a expedição, incluindo o transporte, é proibido utilizar utensílios que pela sua
forma ou composição possam comprometer a inocuidade da matéria-prima ou do produto,
devendo os mesmos ser mantidos em perfeitas condições de higiene e que impeçam
contaminações de qualquer natureza.
Art. 45. Os funcionários que trabalham na indústria de produtos de origem animal
devem estar em boas condições de saúde e dispor de atestado fornecido por médico do
trabalho ou autoridade sanitária oficial do município.
§1º Nos atestados de saúde de funcionários envolvidos na manipulação de produtos
deve constar a declaração de que os mesmos estão “aptos a manipular alimentos”.
§2º O funcionário envolvido na manipulação de produtos deve ser imediatamente
afastado do trabalho sempre que fique comprovada a existência de doenças que possam
contaminar os produtos, comprometendo sua inocuidade.
§3º Nos casos de afastamento por questões de saúde, o funcionário só poderá
retornar às atividades depois de apresentar documento de saúde que ateste sua aptidão a
manipular alimentos.
Art. 46. Todo o pessoal que trabalha com produtos comestíveis, desde o recebimento
até a expedição, deverá usar uniformes claros, em perfeito estado de higiene e
conservação, sendo: calça, jaleco, gorro, boné ou touca e botas.
§1º Quando utilizados protetores impermeáveis, estes deverão ser de plástico
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transparente ou branco, proibindo-se o uso de lona ou similares.
§2º O avental, bem como quaisquer outras peças de uso pessoal, serão guardados
em local próprio, sendo proibida a entrada de operários nos sanitários, portando tais
aventais.
Art. 47. Câmara frigorífica, antecâmara e túnel de congelamento, quando houverem,
devem ser higienizados regularmente, respeitadas suas particularidades, pelo emprego de
substâncias previamente aprovadas pelo órgão competente.
Art. 48. Nos estabelecimentos de leite e derivados é obrigatória a rigorosa lavagem e
sanitização de vasilhames e dos veículos transportadores de matérias-primas e produtos.
Art. 49. Nos estabelecimentos de produtos das abelhas que recebem matéria-prima
em baldes ou tambores, é obrigatória a rigorosa lavagem e sanitização dos vasilhames para
sua devolução.
VI - OBRIGAÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS
a:

Art. 50. Os proprietários de estabelecimentos sob Inspeção Municipal ficam obrigados

I - cumprir todas as exigências que forem pertinentes contidas no presente
Regulamento;
II - fornecer os dados estatísticos de interesse do Serviço de Inspeção, na forma por
ela requerida, alimentando o sistema informatizado do sistema de inspeção, no máximo até
o décimo dia útil de cada mês subsequente ao vencido e sempre que for solicitado pelo
respectivo serviço de inspeção;
III - dar aviso antecipado de 12 (doze) horas, no mínimo, sobre a realização de
quaisquer trabalhos sob inspeção permanente, mencionando sua natureza, hora de início e
de provável conclusão;
IV - dar aviso antecipado de 24 (vinte e quatro) horas no mínimo, nos
estabelecimentos sob inspeção periódica, sobre a paralisação ou reinício parcial ou total das
atividades industriais, troca ou instalação de equipamentos e expedição de produtos que
requeiram certificação sanitária;
V - manter locais apropriados para recebimento e guarda de matérias-primas e
produtos que necessitem de re-inspeção, bem como para sequestro de carcaças ou partes
de carcaça, matérias-primas e produtos suspeitos;
VI - fornecer substâncias apropriadas para desnaturação de produtos condenados,
quando não haja instalações para sua transformação imediata;
VII - manter em dia o registro do recebimento de animais, matérias-primas e insumos,
especificando procedência e qualidade, produtos fabricados, saída e destino dos mesmos,
que deverá estar disponível para consulta do Serviço de Inspeção, a qualquer momento;
VIII – manter equipe regularmente treinada e habilitada para execução das atividades
do estabelecimento;
IX - garantir o livre acesso de servidores à todas as instalações do estabelecimento
para a realização dos trabalhos de inspeção, fiscalização, supervisão, auditoria, colheita de
amostras, verificação de documentos ou outros procedimentos de inspeção previstos no
presente Regulamento;
X - realizar imediatamente o recolhimento dos produtos elaborados e eventualmente
expostos à venda quando for constatado desvio no controle de processo, que possa incorrer
em risco á saúde ou aos interesses do consumidor.
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Art. 51. Cancelado o registro ou o relacionamento, os materiais pertencentes ao
Governo Municipal, inclusive de natureza científica, os documentos, certificados, lacres e
carimbos oficiais serão recolhidos pelo Serviço de Inspeção.
Art. 52. No caso de cancelamento de registro ou relacionamento de estabelecimento,
fica o mesmo obrigado a inutilizar a rotulagem existente em estoque, sob supervisão do
Serviço de Inspeção.
Art. 53. Os estabelecimentos devem apresentar toda documentação solicitada pelo
Serviço de Inspeção, seja ela de natureza contábil, analítica ou registros de controle de
recebimento, estoque, produção, comercialização ou quaisquer outros necessários às
atividades de fiscalização.
Art. 54. O Serviço de inspeção junto aos estabelecimentos de abate deve, ao final de
cada dia de atividade, fornecer aos proprietários dos animais que tenham sido abatidos,
laudo onde constem as eventuais enfermidades ou patologias diagnosticadas durante a
realização da inspeção sanitária.
§1º Os estabelecimentos onde os abates tenham sido efetuados, ficam responsáveis
pela entrega, mediante recibo, dos mencionados laudos aos proprietários dos animais,
retornando cópias com o recebido para arquivo no Serviço de Inspeção.
§2º A notificação mencionada aos proprietários dos animais abatidos não dispensa o
Serviço de Inspeção, de encaminhar mapas mensais com os resultados das inspeções
sanitárias aos órgãos oficiais responsáveis pela sanidade animal.
Art. 55. Todos os estabelecimentos de leite e derivados e de produtos das abelhas e
derivados devem registrar diariamente, as entradas, saídas e estoques de matérias-primas e
produtos, especificando origem, quantidade, resultados de análises de seleção, controles do
processo produtivo e destino.
§1º Em estabelecimentos de leite e derivados, quando do recebimento de matériaprima a granel, devem ser arquivados, para fins de verificação do serviço de inspeção, a
etiqueta-lacre e o boletim de análises.
§2º Os estabelecimentos de leite, produtos lácteos ou de produtos das abelhas que
recebem matérias-primas devem manter atualizado o cadastro desses produtores em
sistema de informação adotado pelo Serviço de Inspeção Municipal.
VII - INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DOS ESTABELECIMENTOS
1) Inspeção industrial e sanitária de carnes e derivados
Art. 56. Nos estabelecimentos sob Inspeção Municipal é permitido o abate de
bovídeos, equídeos, suídeos, ovinos, caprinos, aves domésticas e lagomorfos, bem como
de animais exóticos, animais silvestres e pescado, usados na alimentação humana, desde
que atendidas às demais disposições do presente Regulamento.
§1º O abate de diferentes espécies em um mesmo estabelecimento pode ser realizado
desde que haja instalações e equipamentos adequados para a finalidade.
§2º O abate pode ser realizado desde que seja evidenciada a completa segregação
entre as diferentes espécies e seus respectivos produtos durante todas as etapas do
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processo, respeitadas as particularidades de cada espécie, inclusive quanto a higienização
das instalações e equipamentos.
1.a) Inspeção Ante Mortem
Art. 57. A entrada de animais em qualquer dependência do estabelecimento deve ser
feita com prévio conhecimento do Serviço de Inspeção.
§1º Por ocasião da chegada de animais, a Inspeção deve verificar os documentos de
procedência e julgar as condições físicas e sanitárias de cada lote, registrando em
documento específico.
§2º Qualquer caso suspeito implica no exame clínico dos animais envolvidos,
procedendo-se, quando necessário, ao isolamento de todo o lote e aplicando-se ações de
sanidade animal que cada caso exigir.
§3º Quando da recepção de animais fora do horário normal de funcionamento ou na
ausência de funcionário da Inspeção, desde que documentados e identificados, estes
devem ser desembarcados e alojados em instalações apropriadas e exclusivas, onde
aguardarão avaliação pela Inspeção. Os animais que chegarem em veículos
transportadores lacrados por determinações sanitárias, só podem ser desembarcados na
presença da Inspeção.
Art. 58. Quando houver suspeita de doenças infectocontagiosas de notificação
imediata determinada pelo setor competente pela sanidade animal, além das medidas já
estabelecidas, cabe à Inspeção proceder como se segue:
I - notificar ao setor competente pela sanidade animal;
II - isolar os animais suspeitos e manter o lote sob observação enquanto se aguarda
definição das medidas epidemiológicas de sanidade animal a serem adotadas; e
III - determinar a imediata desinfecção dos locais, equipamentos e utensílios que
possam ter tido contato com resíduos dos animais ou qualquer outro material que possa ter
sido contaminado, atendendo as recomendações estabelecidas pelo setor competente.
Art. 59. Nos casos em que no ato da inspeção ante mortem os animais sejam
suspeitos de zoonoses, enfermidades infectocontagiosas ou tenham apresentado reação
inconclusiva ou positiva em testes diagnósticos para essas enfermidades, o abate deve ser
realizado em separado dos demais animais, adotando-se as medidas profiláticas cabíveis.
Parágrafo único. No caso de suspeita de outras doenças não previstas no presente
Regulamento, o abate deve ser realizado também em separado, para melhor estudo das
lesões e verificações complementares.
Art. 60. Os estabelecimentos são obrigados a adotar medidas para evitar maus tratos
aos animais, aplicando ações que visam à proteção e bem-estar animal, desde o embarque
na propriedade de origem até o momento do abate.
Art. 61. É proibido o abate de animais que não tenham permanecido em descanso,
jejum e dieta hídrica, respeitadas as particularidades de cada espécie.
Parágrafo único. O descanso, jejum e dieta hídrica dos animais devem atender às
normas complementares.
Art. 62. Além do exame por ocasião da chegada ao estabelecimento, os lotes de
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animais devem ser ainda examinados momentos antes do abate.
§1º este exame deve ser realizado preferencialmente pelo mesmo inspetor
encarregado pela inspeção post mortem.
§2º Qualquer caso suspeito implica no exame clínico do animal ou animais,
procedendo-se de acordo com as medidas estabelecidas no presente Regulamento e
normas complementares.
Art. 63. Nenhum animal ou lote pode ser abatido sem autorização da Inspeção.
Art. 64. Deve ser evitado, a critério da Inspeção, o abate de:
I - fêmeas em estado de gestação;
II - aves que apresentem repleção do trato gastrintestinal.
Art. 65. As fêmeas em gestação ou de parto recente, não portadoras de doença
infectocontagiosa, podem ser retiradas do estabelecimento, para melhor aproveitamento.
Parágrafo único. As fêmeas com sinais de parto recente ou aborto só podem ser
abatidas no mínimo 10 (dez) dias depois do parto, desde que não sejam portadoras de
doença infectocontagiosa, caso em que são julgadas de acordo com o presente
Regulamento.
Art. 66. Animais com sinais clínicos de paralisia decorrente de alterações metabólicas
ou patológicas devem ser destinados ao abate de emergência.
Parágrafo único. No caso de paralisia decorrente de alterações metabólicas é
permitido retirar os animais para tratamento.
Art. 67. É proibido o abate de suídeos não castrados ou de animais que mostrem
sinais de castração recente.
Parágrafo único. É permitido o abate de animais castrados por métodos não
cirúrgicos, desde que o processo seja aprovado pelo setor competente.
Art. 68. Quando no exame ante mortem forem constatados casos isolados de doenças
não contagiosas, que pelo presente Regulamento permitam o aproveitamento condicional ou
impliquem na condenação total do animal, o mesmo deve ser abatido ao final do abate ou
em instalações próprias para este fim.
Art. 69. Os animais de abate que apresentam alterações de temperatura, hipotermia
ou hipertermia, podem ser condenados levando-se em consideração as condições
climáticas, de transporte e os demais sinais clínicos apresentados, a critério da Inspeção.
Parágrafo único. O presente artigo não se aplica às espécies de abate em que não é
realizada a termometria.
Art. 70. A existência de animais mortos ou impossibilitados de locomoção, em veículos
transportadores, nas instalações para recepção e acomodação de animais ou em qualquer
dependência do estabelecimento, deve ser imediatamente levada ao conhecimento da
Inspeção, para providenciar o sacrifício ou necropsia, bem como determinar as medidas que
se façam necessárias.
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Parágrafo único. As necropsias devem ser realizadas em local específico.
Art. 71. Quando a Inspeção autorizar o transporte de animais mortos ou agonizantes
para a Necropsia deve ser utilizado veículo ou continente especial, apropriado, impermeável
e que permita desinfecção logo após seu uso.
§1º No caso de animais mortos com suspeita de doença infecto-contagiosa deve ser
feito o tamponamento das aberturas naturais do animal antes do transporte, de modo a ser
evitada a disseminação das secreções e excreções.
§2º Confirmada a suspeita, o animal morto deve ser incinerado ou auto-clavado em
equipamento próprio, público ou privado que permita a destruição do agente. As aves
necropsiadas podem ser encaminhadas ao setor ou estabelecimento que processa produtos
não comestíveis.
§3º Concluídos os trabalhos de necropsias, o veículo ou continente utilizado no
transporte, o piso da dependência e todos os equipamentos e utensílios que entraram em
contato com o animal devem ser lavados e desinfetados.
Art. 72. A Inspeção levará ao conhecimento do setor competente pela sanidade
animal o resultado das necropsias que evidenciarem doenças infecto-contagiosas,
remetendo, quando necessário, material para diagnóstico aos laboratórios oficiais ou
credenciados, conforme recomendações do setor em questão.
Art. 73. O lote de animais no qual se verifique qualquer caso de morte natural só deve
ser abatido depois do resultado da necropsia, respeitadas as particularidades das diferentes
espécies de abate.
Parágrafo único. Considerando-se as particularidades de cada espécie, deve ser
realizada a necropsia sempre que a mortalidade registrada no lote de animais, até o
momento do abate, for considerada superior àquela estabelecida nas normas
complementares ou quando houver suspeita clínica de enfermidades, a critério da Inspeção.
Art. 74. A inspeção ante mortem de répteis se aplica aos jacarés e quelônios.
§1º Na inspeção ante mortem de jacarés, devem ser observados os seguintes
critérios:
I - quando apresentem estado de caquexia, devem ser abatidos em separado ou no
final do processo normal de abate e condenados;
II - quando oriundos de confinamento e apresentem lesões provenientes de
canibalismo, podem ser afastados do abate para recuperação; e
III - quando apresentem outras lesões ou afecções não provenientes de canibalismo,
devem ser separados para melhor avaliação e destino.
§2º Na inspeção ante mortem de quelônios, devem ser observados:
I - os aspectos sanitários e nutricionais no casco;
II - a inspeção visual e tátil da carapaça, plastrão, pontes, narinas, olhos, pele e
garras; e
III - a presença de secreções leitosas ou purulentas nas narinas, edemas
generalizados dos membros, feridas e abrasões na pele, presença de ectoparasitas, letargia
e dificuldade de movimentação, não retração dos apêndices quando manipulados,
conjuntivites infecciosas, cerato-conjuntivites, ceratites, exoftalmia, ou outras doenças e
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afecções, devendo ser abatidos em separado.
Art. 75. A inspeção ante mortem de anfíbios se aplica às rãs.
I - na inspeção ante mortem, as rãs devem apresentar postura normal, olhos vivos,
pele úmida e brilhante; e
II - os animais que apresentem sinais de contusão ou esmagamento, edema
generalizado, apatia, abdômen inchado, hemorragias pelas aberturas naturais ou pele,
manchas avermelhadas, ulcerações na pele, cabeça encolhida ou outras afecções, devem
ser abatidos em separado.
Art. 76. A inspeção de pescado abrange os procedimentos de depuração,
insensibilização, sangria, abate e transporte de peixes de cultivo, realizados em propriedade
rural, fazenda de cultivo ou equivalente, considerando os preceitos de bem-estar animal e
risco mínimo de veiculação e disseminação de doenças, e, ainda outros procedimentos
equivalentes aos aplicados para as demais espécies animais de abate, definidos no
presente Regulamento e em normas complementares.
Art. 77. O estabelecimento é obrigado a fornecer, previamente ao abate, a
documentação necessária para a verificação pelo serviço de inspeção das condições
sanitárias do lote e programação de abate, constando dados referentes à rastreabilidade,
número de animais ingressos no estabelecimento, procedência, espécie, sexo, idade, meio
de transporte, hora de chegada e demais exigências previstas em legislação específica.
1.b) Processo de abate de animais
Art. 78. Matança de emergência é o abate dos animais que chegam ao
estabelecimento em precárias condições de saúde, impossibilitados de atingirem a
dependência de abate por seus próprios meios, bem como dos que foram excluídos do
abate normal, após exame ante mortem.
Parágrafo único. Devem ser abatidos de emergência animais doentes, que
apresentem sinais de doenças infecto-contagiosas de notificação imediata, agonizantes,
contundidos, com fraturas, hemorragia, hipotermia ou hipertermia, impossibilitados de
locomoção, com sinais clínicos neurológicos e outros estados, a critério da Inspeção.
Art. 79. Nos casos de dúvida no diagnóstico de processo septicêmico, a Inspeção
realizará colheita de material para exame bacteriológico, principalmente quando houver
inflamação dos intestinos, úbere, útero, articulações, pulmões, pleura, peritônio ou lesões
supuradas e gangrenosas.
Parágrafo único. Quando se tratar de animais com sinais clínicos neurológicos, a
Inspeção poderá realizar colheita de material para envio a laboratórios oficiais ou
credenciados para diagnóstico, atendendo ao disposto em normas complementares.
Art. 80. É proibida a matança de emergência na ausência de funcionário da Inspeção.
Art. 81. São considerados impróprios para consumo humano os animais que, abatidos
de emergência, se enquadrem nos casos de condenação previstos no presente
Regulamento ou a critério da Inspeção.
Art. 82. As carcaças de animais abatidos de emergência que não foram condenadas
podem ser destinadas ao aproveitamento condicional ou, não havendo qualquer
comprometimento sanitário, liberadas, conforme previsto no presente Regulamento, a
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Art. 83. Animais que tenham morte acidental nas dependências do estabelecimento,
desde que imediatamente sangrados, podem ser aproveitados, a critério da Inspeção.
Parágrafo único. Nesses casos, a Inspeção deve avaliar a quantidade de sangue
retida na musculatura, fenômenos congestivos das vísceras, sobretudo fígado, rins, baço e
do tecido subcutâneo, verificar se a face interna da pele está ressecada, avaliando ainda a
presença de congestão hipostática, se a ferida de sangria tem ou não suas bordas infiltradas
de sangue, a coloração da parede abdominal e odor no momento da evisceração, além de
outros sinais e informações que obtenha, para julgar se a sangria e a evisceração foram ou
não realizadas a tempo.
Art. 84. Só é permitido o abate humanitário de animais, utilizando-se prévia
insensibilização baseada em princípios científicos, seguida de imediata sangria.
§1º Os métodos empregados para cada espécie animal devem ser aprovados pelo
Serviço de Inspeção Municipal, cujas especificações e procedimentos devem ser
disciplinados em normas complementares.
§2º É facultado o abate de animais de acordo com preceitos religiosos quando
destinados total ou parcialmente ao consumo por comunidade religiosa que os requeira.
I - Os estabelecimentos autorizados a realizar abate de animais para atender preceitos
religiosos deverão dispor de instalações, equipamentos e utensílios adequados a esta
finalidade e as operações deverão ser executadas em consonância com o disposto no
presente Regulamento.
Art. 85. Antes de chegar à dependência de abate, os animais devem passar por banho
de aspersão com água suficiente para promover a limpeza e remoção de sujidades,
conforme normas complementares.
Parágrafo único. O banho de aspersão pode ser dispensado atendendo às
particularidades de cada espécie.
Art. 86. A sangria deve ser a mais completa possível e realizada com o animal
suspenso pelos membros posteriores ou por outro método aprovado pelo SIM.
Parágrafo único. Nenhuma manipulação pode ser iniciada antes que o sangue tenha
escoado o máximo possível, respeitando o período mínimo previsto em normas
complementares.
Art. 87. As aves podem ser depenadas por quaisquer dos seguintes processos:
I - a seco;
II - após escaldagem em água previamente aquecida e com renovação; ou
III - outro processo autorizado pelo SIM.
Parágrafo único. A depenagem pode ser seguida ou não de imersão em substâncias
adesivas.
Art. 88. É obrigatória a depilação completa de toda a carcaça de suídeos pela prévia
escaldagem em água quente ou processo similar aprovado pelo SIM, sempre que for
entregue ao consumo com pele.
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§1º A operação depilatória pode ser completada manualmente ou por meio de
equipamento apropriado e as carcaças devem ser lavadas após a execução do referido
processo.
§2º É proibido o chamuscamento de suídeos sem escaldagem e depilação prévias.
§3º Pode ser autorizado o emprego de coadjuvantes de tecnologia na água de
escaldagem, a juízo do SIM.
Art. 89. A Inspeção pode determinar a interrupção do abate ou a redução na
velocidade de abate aprovada, sempre que julgar necessário, até que sejam sanadas as
deficiências observadas.
Art. 90. A evisceração deve ser realizada em local que permita pronto exame das
vísceras, de forma que não ocorram contaminações.
§1º A evisceração não deve ser retardada.
§2º Caso ocorra retardamento da evisceração, as carcaças e vísceras serão julgadas
a critério da Inspeção, de acordo com o disposto em normas complementares.
§3º A Inspeção deve aplicar as medidas preconizadas neste regulamento, no caso de
contaminação das carcaças no momento da evisceração.
Art. 91. Quando se tratar de partes de carcaças destinadas ao consumo humano,
estas devem manter correspondência com a carcaça ou grupo de carcaças e suas vísceras
e não podem ser aproveitadas ou condenadas antes da avaliação da Inspeção.
§1º A cabeça, antes de removida do corpo do animal, deve ser marcada para permitir
identificação com a respectiva carcaça e suas vísceras, respeitando-se as particularidades
de cada espécie.
§2º É de responsabilidade do estabelecimento a manutenção da correlação entre
carcaça e vísceras e o sincronismo entre estas nas linhas de inspeção.
Art. 92. É permitida a insuflação como método auxiliar no processo tecnológico da
esfola e desossa das espécies de abate, desde que previamente aprovada pelo SIM.
§1º O ar utilizado na insuflação deve ser submetido a um processo de purificação de
forma que garanta a sua qualidade física, química e microbiológica final, devendo ser
monitorado regularmente por meio de análises laboratoriais.
§2º É permitida a insuflação dos pulmões para atender às exigências de abate
segundo princípios religiosos
Art. 93. As carcaças ou partes de carcaças, quando submetidas a processo de
resfriamento pelo ar, devem ser penduradas em câmaras específicas e dispostas de modo
que haja suficiente espaço entre cada peça, e entre elas e as paredes, colunas e pisos.
Parágrafo único. É proibido depositar carcaças e produtos diretamente sobre o piso.
Art. 94. É proibido recolher novamente às câmaras, sem conhecimento e avaliação da
Inspeção, produtos e matérias-primas delas retirados e que permaneceram em condições
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inadequadas de temperatura, podendo, desta forma, acarretar perdas
características originais de conservação.

de

suas

Art. 95. A Inspeção deve verificar o cumprimento dos procedimentos de desinfecção
de dependências e equipamentos na ocorrência de doenças infecto-contagiosas, no sentido
de evitar contaminações cruzadas.
1.c) Inspeção Post Mortem – Aspectos gerais
Art. 96. A inspeção post mortem consiste no exame da carcaça, partes da carcaça,
cavidades, órgãos, vísceras, tecidos e linfonodos, realizada por visualização, palpação,
olfação e incisão, quando necessário, e demais procedimentos definidos em normas
complementares, específicas para cada espécie animal.
Art. 97. Todos os órgãos, vísceras e partes de carcaça devem ser examinados na
dependência de abate, imediatamente depois de removidos das carcaças, assegurada
sempre a correspondência entre eles.
Art. 98. Toda carcaça, partes de carcaça e órgãos com lesões ou anormalidades que
possam torná-los impróprios para o consumo devem ser assinalados pela Inspeção e
julgados após exame completo.
§1º Tais carcaças, partes de carcaça e órgãos não podem ser subdivididos ou
removidos para outro local, sem autorização expressa da Inspeção.
§2º Quando se tratar de doenças infecto-contagiosas, o destino dado aos órgãos não
deve ser mais brando do que aquele dado à respectiva carcaça.
§3º As carcaças, partes de carcaças, ou órgãos condenados ficam seqüestrados pela
Inspeção e são conduzidos ao destino adequado por meio de chutes, carrinhos especiais ou
outros recipientes apropriados e identificados para este fim.
§4º Todo material condenado deve ser desnaturado ou seqüestrado pela Inspeção
quando não possa ser processado no dia do abate ou nos casos em que forem
transportados para transformação em outro estabelecimento.
Art. 99. As carcaças julgadas em condições de consumo devem ser marcadas com
carimbos previstos no presente Regulamento, sob supervisão da Inspeção.
Parágrafo único. Pode ser dispensado o uso de carimbo em aves, lagomorfos e
pescados, respeitadas as particularidades de cada espécie.
Art. 100. O Serviço de Inspeção nos estabelecimentos de abate deve disponibilizar
aos proprietários dos animais que tenham sido abatidos, laudo em que constem as
eventuais enfermidades ou patologias diagnosticadas durante a realização da inspeção
sanitária.
§1º Os estabelecimentos onde os abates tenham sido efetuados ficam responsáveis
pela entrega, mediante recibo, dos mencionados laudos aos proprietários dos animais,
retornando cópias acusando o recebimento para arquivo na Inspeção local.
§2º A notificação mencionada aos proprietários dos animais abatidos não dispensa o
Serviço de Inspeção de fornecer os resultados das inspeções sanitárias aos órgãos oficiais
responsáveis pela sanidade animal.
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Art. 101. É proibida a remoção, raspagem ou qualquer prática que possa mascarar
lesões das carcaças ou órgãos antes do exame da Inspeção.
Art. 102. Após a divisão da carcaça em duas metades ao longo da coluna vertebral, a
Inspeção deve examinar visualmente as faces medial e lateral das meias-carcaças, com
ênfase na observação da pele, serosa abdominal e torácica, superfícies ósseas expostas,
linfonodos superficiais e a medula espinhal, respeitadas as particularidades de cada
espécie.
Art. 103. Durante os procedimentos de inspeção ante e post mortem, o julgamento
dos casos não previstos no presente Regulamento fica a critério da Inspeção, que deve
direcionar suas ações principalmente para a preservação da inocuidade do produto, da
saúde pública e da sanidade animal.
Parágrafo único. Quando houver dúvida sobre o diagnóstico a ser firmado, deve ser
colhido material e encaminhado para exame laboratorial.
Art. 104. Devem ser condenadas as carcaças, partes de carcaça e órgãos que
apresentem abscessos múltiplos ou disseminados com repercussão no estado geral da
carcaça.
I - devem ser condenadas carcaças, partes de carcaça ou órgãos que sejam
contaminadas acidentalmente com material purulento;
II - devem ser condenadas as carcaças com alterações gerais como caquexia, anemia
ou icterícia decorrentes de processo purulento;
III - devem ser destinadas a tratamento pelo calor, a critério da Inspeção, as carcaças
que apresentem abscessos múltiplos em vários órgãos ou partes da carcaça, sem
repercussão no estado geral desta, depois de removidas e condenadas as áreas atingidas;
IV - podem ser liberadas as carcaças que apresentem abscessos múltiplos, em um
único órgão ou parte da carcaça, com exceção dos pulmões, sem repercussão nos
linfonodos ou no estado geral da carcaça, depois de removidas e condenadas as áreas
atingidas;
V - podem ser liberadas as carcaças que apresentem abscessos localizados, depois
de removidos e condenados os órgãos e as áreas atingidas.
Art. 105. Devem ser condenadas as carcaças que apresentem lesões generalizadas
de actinomicose ou actinobacilose ou lesões localizadas nos locais de eleição com
repercussão no estado geral da carcaça.
I - quando as lesões são localizadas, comprometendo os pulmões, mas sem
repercussão no estado geral da carcaça, permite-se o aproveitamento condicional desta
para esterilização pelo calor, depois de condenados os órgãos lesados;
II - quando a lesão é discreta e limitada à língua, comprometendo ou não os linfonodos
correspondentes, a cabeça pode ser aproveitada para esterilização pelo calor, depois da
remoção e condenação da língua e seus linfonodos;
III - quando as lesões são localizadas, sem comprometimento dos linfonodos e outros
órgãos, e a carcaça encontra-se em boas condições de nutrição, esta pode ser liberada para
o consumo, depois de removidas e condenadas as áreas atingidas;
IV – devem ser condenadas as cabeças com lesões de actinomicose, exceto quando a
lesão óssea for discreta e estritamente localizada, sem supuração ou trajetos fistulosos.
Art. 106. Deve ser condenada a carcaça de animais acometidos de afecções extensas
do tecido pulmonar, em processo agudo ou crônico, purulento, necrótico, gangrenoso,
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fibrinoso, associado ou não com outras complicações e com repercussão no estado geral da
carcaça.
§1º A carcaça de animais acometidos de afecções pulmonares ou pleurais em
processo agudo ou em fase de resolução, abrangendo o tecido pulmonar, com exsudato e
com repercussão na cadeia linfática regional, porém sem repercussão no estado geral da
carcaça, deve ser destinada ao tratamento pelo calor, a critério da Inspeção.
§2º Nos casos de aderências pleurais sem qualquer tipo de exsudato, resultantes de
processos patológicos resolvidos e sem repercussão na cadeia linfática regional, a carcaça
pode ser liberada para o consumo, após a remoção das áreas afetadas.
§3º Os pulmões que apresentem lesões patológicas de origem inflamatória, infecciosa,
parasitária, traumática ou pré-agônica devem ser condenados, sem prejuízo do exame das
características gerais da carcaça.
Art. 107. Devem ser condenadas as carcaças de animais que apresentem septicemia,
piemia, toxemia ou viremia, cujo consumo possa causar toxinfecção, infecção ou intoxicação
alimentar.
Art. 108. Animais que tiverem reagido positivamente a testes diagnósticos para
brucelose devem ser abatidos separadamente e suas carcaças, órgãos e vísceras devem
ser encaminhados de acordo com avaliação da inspeção.
§1º Devem ser condenadas as carcaças de animais sorologicamente positivos,
quando em estado febril no exame ante mortem.
§2º Devem ser destinadas ao tratamento pelo calor, a critério da Inspeção, as
carcaças que apresentem lesões localizadas, depois de removidas e condenadas as áreas
atingidas.
§3º Devem ser condenados o úbere, o trato genital e o sangue de animais que tenham
apresentado reação positiva a teste diagnóstico, mesmo na ausência de lesões indicativas
de brucelose, podendo a carcaça ser liberada para consumo em natureza.
Art. 109. Devem ser condenadas as carcaças, órgãos e vísceras de animais em
estado de caquexia.
Art. 110. Devem ser condenadas as carcaças portadoras de carbúnculo hemático,
inclusive peles, chifres, cascos, pêlos, órgãos, vísceras, conteúdo intestinal, sangue e
gordura, impondose a imediata execução das seguintes medidas:
I - não podem ser evisceradas as carcaças de animais com suspeita de carbúnculo
hemático;
II - quando o reconhecimento ocorrer depois da evisceração, impõe-se imediatamente
a desinfecção de todos os locais que possam ter tido contato com resíduos do animal, tais
como áreas de sangria, pisos, paredes, plataformas, facas, serras, ganchos, equipamentos
em geral, bem como o uniforme dos funcionários e qualquer outro material que possa ter
sido contaminado;
III - uma vez constatada a presença de carbúnculo, o abate deve ser interrompido e
imediatamente iniciada a desinfecção;
IV - recomenda-se para desinfecção o emprego de uma solução de hidróxido de sódio
a 5% (cinco por cento), hipoclorito de sódio a 1% (um por cento) ou outro produto com
eficácia comprovada;
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V - devem ser tomadas as precauções necessárias junto aos funcionários que
entraram em contato com o material carbunculoso, aplicando-se as regras de higiene e
desinfecção pessoal com produtos de eficácia comprovada, devendo ser encaminhados ao
serviço médico como medida de precaução;
VI - todas as carcaças e partes de carcaças, inclusive pele, cascos, chifres, órgãos,
vísceras e seu conteúdo, que entraram em contato com animais ou material infeccioso,
devem ser condenados;
VII - a água do tanque de escaldagem de suínos por onde tenha passado animal
carbunculoso deve ser desinfetada e imediatamente removida para o esgoto.
Art. 111. Devem ser condenadas as carcaças, órgãos e vísceras de animais
acometidos de Carbúnculo sintomático.
Art. 112. Devem ser condenadas as carcaças de animais que apresentem alterações
musculares acentuadas e difusas, bem como quando exista degenerescência do miocárdio,
fígado, rins ou reação do sistema linfático, acompanhado de alterações musculares.
§1º Podem ser destinadas à salga, tratamento pelo calor ou condenação total, a
critério da Inspeção, as carcaças com alterações por estresse ou fadiga dos animais.
§2º Devem ser condenadas as carcaças cujas carnes se apresentem flácidas,
edematosas, de coloração pálida, sanguinolenta e com exsudação e sejam provenientes de
animais que tenham sido abatidos quando em estado febril.
Art. 113. Devem ser condenadas as carcaças, partes de carcaças, órgãos e vísceras
com aspecto repugnante, congestas, com coloração anormal ou com degenerações.
Parágrafo único. São também condenadas as carcaças em processo putrefativo, que
exalem odores medicamentosos, urinários, sexuais, excrementícios ou outros considerados
anormais.
Art. 114. Devem ser condenadas as carcaças, órgãos e vísceras sanguinolentos ou
hemorrágicos, uma vez que a alteração seja consequência de doenças ou afecções de
caráter sistêmico.
Parágrafo único. Devem ser condenadas ou destinadas ao tratamento pelo calor, a
critério da Inspeção Municipal, as carcaças, órgãos e vísceras de animais mal sangrados.
Art. 115. Devem ser condenados os fígados com cirrose atrófica ou hipertrófica.
Parágrafo único. Podem ser liberadas as carcaças, desde que não haja
comprometimento das mesmas.
Art. 116. Devem ser condenados os órgãos com alterações como congestão, infartos,
degeneração gordurosa, angiectasia, hemorragias ou coloração anormal, relacionados ou
não a processos patológicos sistêmicos.
Art. 117. As carcaças, partes de carcaça ou órgãos que apresentem área extensa de
contaminação por conteúdo gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra contaminação de
qualquer natureza, devem ser condenadas quando não for possível a remoção completa da
área contaminada.
§1º Nos casos em que não seja possível delimitar perfeitamente as áreas
contaminadas, mesmo após a sua remoção, as carcaças, suas partes ou órgãos devem ser
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destinadas à esterilização pelo calor.
§2º Quando for possível a remoção completa das áreas contaminadas, as carcaças,
partes de carcaça ou órgão podem ser liberadas.
§3º No caso de aves e lagomorfos, devem ser condenados os cortes que entrarem em
contato com o piso e materiais estranhos em qualquer fase do processo.
Art. 118. Devem ser condenadas as carcaças de animais que apresentem contusão
generalizada ou múltiplas fraturas.
§1º Devem ser destinadas ao tratamento pelo calor as carcaças que apresentarem
lesões extensas, mas sem o comprometimento de toda a carcaça, depois de removidas e
condenadas as áreas atingidas.
§2º Podem ser liberadas as carcaças que apresentem contusão, fratura ou luxação
localizada, depois de removidas e condenadas as áreas atingidas.
Art. 119. Devem ser condenadas as carcaças que no exame post mortem apresentem
edema generalizado.
Parágrafo único. Nos casos discretos e localizados devem ser removidas e
condenadas as partes das carcaças e órgãos que apresentem infiltrações edematosas.
Art. 120. Devem ser condenadas as carcaças de animais parasitados por
Oesophagostomum sp, quando houver caquexia.
Parágrafo único. Podem ser liberados os intestinos ou partes dos intestinos que
apresentem nódulos em pequeno número.
Art. 121. Euritrematose - devem ser condenados os pâncreas infectados por parasitas
do gênero Eurytrema.
Art. 122. Devem ser condenadas as carcaças, órgãos e vísceras de animais
parasitados por Fasciola hepatica, quando houver caquexia ou icterícia.
Art. 123. Gestação - devem ser condenados os fetos procedentes do abate de fêmeas
gestantes.
§1º A fim de atender hábitos regionais, a Inspeção pode liberar para consumo, fetos
bovinos que demonstrem desenvolvimento superior a 7 (sete) meses, desde que estes e as
fêmeas das quais procedam apresentem bom estado sanitário.
§2º É proibido o emprego de carne de fetos na elaboração de produtos cárneos.
Art. 124. Devem ser condenadas as línguas que apresentem glossite.
Art. 125. Devem ser condenadas as carcaças, órgãos e vísceras de animais que
apresentem cisto hidático, quando houver caquexia.
Parágrafo único. Podem ser liberados órgãos e vísceras que apresentem lesões
periféricas, calcificadas e circunscritas, depois de removidas e condenadas as áreas
atingidas.
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Art. 126. Devem ser condenadas as carcaças, órgãos e vísceras de animais que
apresentem icterícia.
Parágrafo único. Podem ser liberadas as carcaças de animais que apresentem
gordura de cor amarela decorrente de fatores nutricionais ou características raciais.
Art. 127. Devem ser condenadas as carcaças provenientes de animais sacrificados
após a ingestão acidental de produtos tóxicos ou em virtude de tratamento por substância
medicamentosa.
§1º Quando a lesão for restrita aos órgãos e sugestiva de intoxicação por plantas
tóxicas, pode ser dado à carcaça aproveitamento condicional ou liberação para o consumo,
a critério da Inspeção.
§2º Nos casos em que fique evidenciada a falta de informações sobre o cumprimento
do prazo de carência do uso de drogas, a Inspeção pode sequestrar os lotes de animais ou
produtos até que sejam realizadas análises laboratoriais que permitam decisão acerca de
sua destinação.
Art. 128. Lesões cardíacas - devem ser condenados os corações com lesões de
miocardite, endocardite e pericardite.
§1º Devem ser condenadas ou destinadas ao tratamento pelo calor, a critério da
Inspeção, as carcaças de animais com lesões cardíacas, sempre que houver repercussão
no seu estado geral.
§2º Podem ser liberadas as carcaças de animais com lesões cardíacas, desde que
não haja comprometimento da carcaça, a critério da Inspeção.
Art. 129. Lesões renais - devem ser condenados os rins com lesões tais como
nefrites, nefroses, pielonefrites, uronefroses, cistos urinários ou outras infecções, devendose ainda verificar se estas lesões estão ou não relacionadas a doenças infecto-contagiosas
ou parasitárias, bem como se acarretam alterações na carcaça.
Parágrafo único. Excetuando-se os casos de lesões relacionadas a doenças
infectocontagiosas, dependendo da extensão da lesão, deve-se condenar a área atingida,
liberandose o restante do rim e a respectiva carcaça.
Art. 130. Devem ser condenadas as carcaças que apresentem lesões inespecíficas
generalizadas em linfonodos de distintas regiões, com comprometimento do estado geral da
carcaça.
I - no caso de lesões inespecíficas progressivas de linfonodos, sem repercussão no
estado geral da carcaça, condena-se a área de drenagem destes linfonodos, com o
aproveitamento condicional da carcaça para esterilização pelo calor;
II - no caso de lesões inespecíficas discretas e circunscritas de linfonodos, sem
repercussão no estado geral da carcaça, a área de drenagem deste linfonodo deve ser
condenada, liberandose o restante da carcaça, depois de removidas e condenadas as áreas
atingidas.
Art. 131. Magreza - podem ser destinadas ao aproveitamento condicional, as
carcaças, órgãos e vísceras de animais livres de qualquer processo patológico, a critério da
Inspeção.
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Art. 132. Devem ser condenadas ou destinadas à esterilização pelo calor, a critério da
Inspeção, as carcaças, órgãos e vísceras de animais que apresentem mastite, sempre que
houver comprometimento sistêmico.
§1º Podem ser liberadas as carcaças, órgãos e vísceras de animais que apresentem
mastite, quando não houver comprometimento sistêmico, depois de removida e condenada
a glândula mamária.
§2º As glândulas mamárias devem ser removidas intactas, de forma a não permitir a
contaminação da carcaça por leite, pus ou outro contaminante, respeitando-se as
particularidades de cada espécie e a correlação das glândulas com a carcaça.
§3º As glândulas mamárias que apresentem mastite ou sinais de lactação, bem como
as de animais reagentes à brucelose, devem ser condenadas.
§4º O aproveitamento da glândula mamária para fins alimentícios pode ser permitido,
depois de liberada a carcaça.
§5º É proibido o emprego de glândula mamária na elaboração de produtos cárneos.
Art. 133. Devem ser condenadas as partes de carcaças ou órgãos invadidos por
larvas.
Art. 134. Devem ser condenados os fígados com necrobacilose nodular.
Parágrafo único. Quando a lesão coexistir com outras alterações que levem ao
comprometimento da carcaça, esta e os respectivos órgãos e vísceras também devem ser
condenados.
Art. 135. Devem ser condenados os órgãos, vísceras e partes que apresentem
parasitoses não transmissíveis ao homem, podendo a carcaça ser liberada desde que não
haja comprometimento da mesma.
Art. 136. Devem ser destinadas ao tratamento pelo calor, as carcaças de animais que
apresentem sinais de parto recente ou aborto, desde que não haja evidência de infecção
spp.

Art. 137. Devem ser condenadas as carcaças com infecção intensa por Sarcocystis

§1º Entende-se por infecção intensa a presença de cistos em incisões praticadas em
várias partes da musculatura.
§2º Entende-se por infecção leve a presença de cistos localizados em um único ponto
da carcaça ou órgão, devendo a carcaça ser destinada à pasteurização, após remoção da
área atingida.
Art. 138. Devem ser condenadas as carcaças de animais com infestação generalizada
por sarna, com comprometimento no seu estado geral.
Parágrafo único. Quando a infestação for discreta e ainda limitada, a carcaça pode
ser liberada, depois de removidas e condenadas as áreas atingidas.
Art. 139. Teleangiectasia maculosa do fígado - devem ser condenados os fígados que
apresentem lesão generalizada.
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Parágrafo único. Podem ser liberados os fígados que apresentem lesões discretas,
depois de removidas e condenadas as áreas atingidas.
Art. 140. As carcaças de animais portadores de tuberculose devem ser condenadas
quando:
I - no exame ante mortem o animal apresentar-se febril;
II - for acompanhada de caquexia;
III - apresentem lesões tuberculósicas nos músculos, nos ossos ou nas articulações,
ou ainda nos linfonodos que drenam a linfa dessas partes;
IV - apresentem lesões caseosas concomitantes em órgãos ou serosas do tórax e
abdômen;
V - apresentem lesões miliares ou perláceas de parênquimas ou serosas;
VI - apresentem lesões múltiplas, agudas e ativamente progressivas, identificadas pela
inflamação aguda nas proximidades das lesões, necrose de liquefação ou presença de
tubérculos jovens;
VII - apresentem linfonodos hipertrofiados, edemaciados, com caseificação de aspecto
raiado ou estrelado em mais de um local de eleição;
VIII - existir tuberculose generalizada caseosa ou calcificada, e sempre que houver
evidência de entrada do bacilo na circulação sistêmica.
§1º A tuberculose é considerada generalizada quando, além das lesões dos aparelhos
respiratório, digestório e seus linfonodos correspondentes, forem encontrados tubérculos
numerosos distribuídos em ambos os pulmões ou lesões no baço, rins, útero, ovário,
testículos, cápsulas supra-renais, cérebro e medula espinhal ou suas membranas.
§2º As carcaças podem ser destinadas à esterilização pelo calor, depois de removidas
e condenadas as áreas atingidas, quando:
I - os órgãos apresentem lesões caseosas discretas, localizadas ou encapsuladas,
limitadas a linfonodos do mesmo órgão;
II - os linfonodos da carcaça ou cabeça apresentem lesões caseosas discretas,
localizadas ou encapsuladas;
III - existirem lesões concomitantes em linfonodos e órgãos pertencentes à mesma
cavidade.
§3º Carcaças de animais reagentes positivos a teste de diagnóstico para tuberculose
devem ser destinadas à esterilização pelo calor, desde que não se enquadrem nas
condições previstas nos incisos I a VIII do caput do presente artigo.
§4º Pode ser liberada a carcaça que apresente apenas uma lesão tuberculósica
discreta, localizada e completamente calcificada em um único órgão ou linfonodo, depois de
condenadas as áreas atingidas.
§5º Devem ser condenadas as partes das carcaças ou órgãos que se contaminem
com material tuberculoso, por contato acidental de qualquer natureza.
Art. 141. Nos casos de aproveitamento condicional a que se refere o presente
Regulamento, os produtos devem ser submetidos, a critério da Inspeção, a um dos
seguintes tratamentos:
I - pelo frio em temperatura não superior a -10ºC (dez graus Celsius negativos) por 10
(dez) dias;
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II - salga em salmoura com no mínimo 24ºBe (vinte e quatro graus Baumé), em peças
de no máximo 2,5kg (dois e meio quilogramas), por no mínimo 21 (vinte e um) dias;
III - pelo calor, por meio de:
a) pasteurização em temperatura de 76,6ºC (setenta e seis graus e seis décimos de
graus Celsius) no centro térmico da peça, por no mínimo 30 (trinta) minutos;
b) fusão pelo calor em temperatura mínima de 121ºC (cento e vinte e um graus
Celsius);
c) esterilização pelo calor úmido, com um valor de F0 igual ou maior que 3 (três) ou a
redução de 12 (doze) ciclos logarítmicos (12 log10) de Clostridium botulinum, seguido de
resfriamento imediato.
§1º A aplicação de qualquer um dos tratamentos condicionais anteriormente citados
deve garantir a inativação ou destruição do agente envolvido.
§2º Podem ser utilizados processos diferentes dos propostos, desde que se atinja ao
final as mesmas garantias, com embasamento técnico-científico e aprovação do DIPOA ou
seu equivalente do SUASA nos estados, Distrito Federal e municípios.
§3º Na inexistência de equipamento ou instalações específicas para aplicação do
tratamento condicional determinado pela Inspeção, deve ser adotado sempre um critério
mais rigoroso.
1.d) Inspeção Post Mortem de Aves e Lagomorfos
Art. 142. Na inspeção de aves e lagomorfos aplicam-se os dispositivos cabíveis
estabelecidos nos artigos anteriores sobre aspectos Gerais, além dos que se consignam a
seguir e em normas complementares.
Art. 143. Quando os países importadores exigirem a presença de vísceras torácicas
aderentes à carcaça, a inspeção ante mortem deve ser executada individualmente e a post
mortem limitada aos caracteres externos das carcaças e exame das vísceras abdominais.
Art. 144. As aves que, no exame post mortem, apresentem lesões ou forem suspeitas
de tuberculose, pseudo-tuberculose, leucoses, influenza aviária, doença de Newcastle,
bronquite infecciosa, hepatite por corpúsculo de inclusão, cólera aviária, doença de
Gumboro, septicemia em geral, aspergilose, candidiase, síndromes hemorrágicas, erisipela,
estafilococose, listeriose, doença de Marek, diátese exsudativa e clamidiose devem ser
totalmente condenadas.
Parágrafo único. Aves portadoras de laringotraqueíte infecciosa, criptosporidiose,
tifose aviária, pulorose, paratifose, coccidiose, ente ohepatite, histomoniase, espiroquetose,
coriza infecciosa, bouba aviária, micoplasmose, sinovite infecciosa quando em período
agudo ou quando os animais estejam em estado de magreza pronunciada, devem ser
condenadas.
Art. 145. As carcaças de aves ou órgãos que apresentem evidências de processo
inflamatório ou lesões características de artrite, aerossaculite, coligranulomatose,
dermatose, dermatite, celulite, pericardite, enterite, ooforite, hepatite, salpingite, síndrome
ascítica, miopatias e discondroplasia tibial devem ser julgadas com o seguinte critério:
I - quando as lesões forem restritas a uma parte da carcaça ou somente a um órgão
devem ser condenadas apenas as partes afetadas;
II - quando a lesão for extensa, múltipla ou houver evidência de caráter sistêmico,
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carcaças e vísceras devem ser totalmente condenadas.
Art. 146. Nos casos de endo e ecto parasitoses quando não houver repercussão na
carcaça, as vísceras ou partes afetadas devem ser condenadas.
Art. 147. Devem ser condenadas totalmente as carcaças e vísceras com lesões
provenientes de canibalismo com envolvimento extensivo repercutindo na carcaça.
Parágrafo único. Não havendo comprometimento sistêmico, a carcaça pode ser
liberada após a retirada da parte acometida.
Art. 148. Devem ser totalmente condenadas as carcaças e vísceras de aves que
apresentem lesões mecânicas extensas, incluindo as devido à escaldagem excessiva.
Parágrafo único. As lesões superficiais determinam a condenação parcial com
liberação do restante da carcaça e das vísceras.
Art. 149. Devem ser condenadas as aves, inclusive de caça, que apresentem
alterações putrefativas, exalando odor sulfídrico-amoniacal, revelando crepitação gasosa à
palpação ou modificação de coloração da musculatura.
Art. 150. As carcaças, órgãos e vísceras de lagomorfos que, na inspeção post
mortem, apresentem lesões de doença hemorrágica dos coelhos, mixomatose, tuberculose,
pseudo tuberculose, piosepticemia, toxoplasmose, espiroquetose, clostridiose e
pasteurelose devem ser condenadas.
Art. 151. As carcaças de lagomorfos que apresentem lesões de necrobacilose,
aspergilose ou dermatofitose podem ter aproveitamento parcial, removendo-se as partes
lesadas, desde que não haja comprometimento sistêmico da carcaça.
Art. 152. As carcaças, órgãos e vísceras de lagomorfos com ocorrência de endo e
ectoparasitoses transmissíveis ao homem ou aos animais, ou com comprometimento da
carcaça, devem ser condenadas.
Parágrafo único. Quando não houver comprometimento da carcaça, devem ser
condenadas as vísceras ou partes afetadas.
Art. 153. Na avaliação dos atributos de frescor de lagomorfos, respeitadas as
peculiaridades de cada espécie, devem ser verificadas as seguintes características
sensoriais:
I - Anfíbio - carne de rã:
a) odor suave e característico da espécie;
b) cor rosa pálida na carne, branca e brilhante nas proximidades das articulações;
c) ausência de lesões e elementos estranhos; e
d) textura firme, elástica e suculenta.
II - Répteis:
a) a carne de jacaré deve apresentar odor característico da espécie, cor branca
rosada, ausência de lesões e elementos estranhos e textura macia com fibras musculares
dispostas uniformemente; e
b) a carne de quelônios deve apresentar odor próprio e suave, cor característica da
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espécie, livre de manchas escuras e textura firme, elástica e tenra.
§1º As características sensoriais a que se refere o presente artigo são extensivas, no
que for aplicável, às demais espécies de pescado usadas na alimentação humana.
§2º O pescado deve ser avaliado por pessoal capacitado, utilizando-se uma tabela de
classificação e pontuação, de acordo com normas complementares.
§3º Nos casos em que a avaliação sensorial revele dúvidas acerca do frescor do
pescado, deve-se recorrer a exames complementares, físico-químicos ou microbiológicos.
1.e) Inspeção Post mortem de Bovídeos
Art. 154. Na inspeção de bovídeos, aplicam-se os dispositivos cabíveis estabelecidos
na Seção Inspeção Post Mortem - Aspectos Gerais, além dos que se consignam nesta
subseção e em normas complementares.
Art. 155. Hemoglobinúria bacilar dos bovinos, varíola, septicemia hemorrágica e febre
catarral maligna devem ser condenadas as carcaças, órgãos e vísceras de bovinos
acometidos dessas doenças.
Art. 156. Cisticercose bovina - devem ser condenadas as carcaças com infecções
intensas por Cysticercus bovis.
§1º Entende-se por infecção intensa quando são encontrados 2 (dois) ou mais cistos,
viáveis ou calcificados, localizados em 3 (três) locais de eleição, sendo que obrigatoriamente
1 (um) local deve ser a musculatura da carcaça.
§2º Permite-se, depois de removidas as áreas atingidas, o aproveitamento condicional
das carcaças e demais tecidos envolvidos, nas seguintes situações:
I - esterilização pelo calor ou pasteurização, quando forem observados mais de 1 (um)
cisto, viável ou calcificado, e menos do que o considerado na infecção intensa,
considerando a pesquisa em todos os locais de eleição;
II - tratamento pelo frio em temperatura não superior a -10ºC (dez graus Celsius
negativos) por 10 (dez) dias ou salga em salmoura com no mínimo 24ºBe (vinte e quatro
graus Baumé) em peças de no máximo 2,5kg (dois e meio quilogramas), por no mínimo 21
(vinte e um) dias quando for observado 1 (um) cisto viável, considerando a pesquisa em
todos os locais de eleição;
III - podem ser aproveitadas para consumo humano as carcaças que apresentem 1
(um) único cisto já calcificado, após remoção e condenação dessa parte.
§3º O diafragma, seus pilares e o esôfago, assim como outros pontos passíveis de
infecção, devem receber o mesmo destino dado à carcaça.
§4º Os procedimentos para pesquisa de cisticercos nos locais de eleição devem
atender ao disposto nas normas complementares.
1.f) Inspeção Post Mortem de Equídeos
Art. 157. Na inspeção de equídeos aplicam-se os dispositivos cabíveis estabelecidos
na Seção Inspeção Post Mortem - Aspectos Gerais, além dos que se consignam nesta
subseção e em normas complementares.
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Art. 158. Meningite cérebro-espinhal, encefalomielite infecciosa, febre tifóide, durina,
mal de cadeiras, azotúria, hemoglobinúria paroxística, garrotilho e quaisquer outras doenças
e alterações com lesões inflamatórias ou neoplasias malignas - devem ser condenadas as
carcaças, órgãos e vísceras de equídeos acometidos dessas doenças.
Art. 159. Anemia infecciosa equina - devem ser condenadas as carcaças, órgãos e
vísceras quando observadas lesões indicativas de um processo agudo.
Parágrafo único. Quando se tratar de uma infecção crônica, as carcaças podem ser
liberadas para consumo, desde que não apresentem sinais de icterícia, depois de removidos
os órgãos alterados.
Art. 160. Mormo - devem ser condenadas as carcaças, órgãos e vísceras de animais
nos quais, em que forem constatadas lesões indicativas da ocorrência de mormo.
I - quando identificadas as lesões na inspeção post mortem, o abate deve ser
prontamente interrompido e imediatamente higienizados todos os locais, equipamentos e
utensílios que possam ter tido contato com resíduos do animal ou qualquer outro material
potencialmente contaminado, atendendo às recomendações estabelecidas pelo setor
competente pela sanidade animal;
II - devem ser tomadas as precauções necessárias junto aos funcionários que
entraram em contato com o material contaminado, aplicando-se as regras de higiene e
desinfecção pessoal com produtos de eficácia comprovada, devendo ser encaminhados ao
serviço médico como medida de precaução;
III - todas as carcaças ou partes de carcaças, inclusive peles, cascos, órgãos, vísceras
e seu conteúdo, que entraram em contato com animais ou material infeccioso, devem ser
condenados.
1.g) Inspeção Post Mortem de Ovinos e Caprinos
Art. 161. Na inspeção de ovinos e caprinos aplicam-se os dispositivos cabíveis
estabelecidos na Seção Inspeção Post Mortem - Aspectos Gerais, além dos que se
consignam nesta subseção e em normas complementares.
Art. 162. Cenurose - devem ser condenadas as carcaças de animais portadores de
Coenurus cerebralis, quando acompanhadas de caquexia.
Parágrafo único. Os órgãos afetados, cérebro ou medula espinhal, devem sempre ser
condenados.
Art. 163. Cisticercose ovina - devem ser condenadas as carcaças com infecções
intensas pelo Cysticercus ovis.
§1º Entende-se por infecção intensa quando são encontrados cistos localizados em 2
(dois) ou mais locais de eleição, como masseteres, língua, esôfago ou coração, sendo que
obrigatoriamente 1 (um) local deve ser a musculatura da carcaça.
§2º Permite-se, depois de removidas as partes atingidas, a esterilização pelo calor das
carcaças e demais tecidos envolvidos, quando forem observados mais de um cisto e menos
do que o considerado na infecção intensa, considerando-se a pesquisa em todos os pontos
de eleição.
§3º A carcaça pode ser liberada para consumo após removida a parte atingida,
quando for observado no máximo 1 (um) cisto, considerando-se a peº squisa em todos os
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Art. 164. Linfadenite caseosa - devem ser condenadas as carcaças de animais que
apresentem lesões de linfadenite caseosa em linfonodos de distintas regiões, com ou sem
comprometimento do estado geral da carcaça.
§1º As carcaças com lesões localizadas, caseosas ou em processo de calcificação
devem ser destinadas à esterilização pelo calor, desde que permitam a remoção e
condenação da área de drenagem dos linfonodos atingidos.
§2º As carcaças de animais com lesões calcificadas discretas nos linfonodos podem
ser liberadas para consumo, depois de removida e condenada a área de drenagem destes
linfonodos.
§3º Em todos os casos em que se evidencie comprometimento dos órgãos e vísceras,
estes devem ser condenados.
1.h) Inspeção Post Mortem de Pescado
Art. 165. Na inspeção de pescado aplicam-se os dispositivos cabíveis estabelecidos
na Seção Inspeção Post Mortem - Aspectos Gerais, além dos que se consignam nesta
subseção e em normas complementares.
Art. 166. Nas espécies de pescado para abate, são realizados na inspeção post
mortem de rotina:
I - observação dos caracteres sensoriais e físicos do sangue por ocasião da sangria e
durante o exame de todos os órgãos;
II - exame de cabeça, narinas e olhos;
III - exames visual e táctil do casco, carapaça, plastrão e pontes;
IV - exame dos órgãos internos e da cavidade onde estão inseridos; e
V - exame geral da carcaça, serosas e musculatura superficial e profunda acessível.
§1º Entende-se por pescado os peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, répteis,
equinodermos e outros animais aquáticos usados na alimentação humana.
§2º Os dispositivos previstos no presente Regulamento são extensivos aos
gastrópodes terrestres destinados à alimentação humana.
§3º O pescado deve ser obrigatoriamente identificado com a denominação comum da
espécie, respeitando-se a nomenclatura regional, sendo facultada a utilização do nome
cientifico.
Art. 167. Considera-se como pescado íntegro, em natureza, apenas o pescado fresco.
§1º Pescado fresco é aquele que não foi submetido a qualquer outro processo de
conservação, a não ser a ação do gelo ou métodos de conservação de efeito similar,
mantido em temperaturas próximas à do gelo fundente.
§2º O gelo utilizado na conservação do pescado deve ser produzido a partir de água
potável ou de água do mar limpa.
Art. 168. O pescado, depois de submetido ao congelamento, deve ser mantido em
câmara frigorífica que possua condições de armazenar o produto a temperaturas não
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superiores a –18ºC (dezoito graus Celsius negativos) no seu centro térmico, com exceção
das espécies congeladas em salmoura destinadas à elaboração de conservas, que podem
ser mantidas a temperaturas não superiores a -9ºC (nove graus Celsius negativos) no seu
centro térmico.
§1º O descongelamento sempre deve ser realizado em equipamentos e em condições
apropriados, de forma a garantir a inocuidade e qualidade do pescado.
I - uma vez descongelado, o pescado deve ser mantido sob as mesmas condições de
conservação exigidas para o pescado fresco;
II - desde que atendidas as condições de conservação exigidas para o pescado fresco,
o pescado poderá ser submetido ao recongelamento.
Art. 169. No transporte de espécies de pescado vivas devem ser atendidos os
conceitos de segurança e bem-estar animal, estabelecidos em normas complementares.
Art. 170. Qualquer que seja o meio de transporte utilizado para o pescado fresco,
respeitadas as peculiaridades das diferentes espécies, este deve ser realizado em veículos
ou contentores isotérmicos, acondicionado em recipientes impermeáveis, lisos e de fácil
higienização, mantido em temperaturas próximas à do gelo fundente.
Art. 171. O pescado congelado, com exceção daquele congelado em salmoura e
destinado como matéria-prima para a elaboração de conservas, deve, durante o transporte,
ser mantido a uma temperatura constante não superior a -18ºC (dezoito graus Celsius
negativos), em todos os pontos do produto, tolerando-se um aumento de até 3ºC (três graus
Celsius).
Art. 172. É obrigatória a lavagem prévia do pescado utilizado como matéria-prima para
consumo humano direto ou para a industrialização, respeitadas as particularidades das
espécies, com água corrente sob pressão suficiente para promover a limpeza, remoção de
sujidades e microbiota superficial.
Art. 173. Para preservação da inocuidade e qualidade do produto, respeitadas as
particularidades das espécies, sempre que necessário o Serviço de Inspeção Municipal
exigirá a sangria e a evisceração do pescado utilizado como matéria-prima para consumo
humano direto ou para a industrialização.
Art. 174. Na avaliação dos atributos de frescor do pescado, respeitadas as
peculiaridades de cada espécie, devem ser verificadas as seguintes características
sensoriais:
I - peixes:
a) superfície do corpo limpa, com relativo brilho metálico e reflexos multicores próprios
à espécie, sem qualquer pigmentação estranha;
b) olhos claros, vivos, brilhantes, luzentes, convexos, transparentes, ocupando toda a
cavidade orbitária;
c) brânquias ou guelras róseas ou vermelhas, úmidas e brilhantes com odor natural,
próprio e suave;
d) abdômen com forma normal, firme, não deixando impressão duradoura à pressão
dos dedos;
e) escamas brilhantes, bem aderentes à pele e nadadeiras apresentando certa
resistência aos movimentos provocados;
f) carne firme, consistência elástica, de cor própria à espécie;
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g) vísceras íntegras, perfeitamente diferenciadas, peritônio aderente à parede da
cavidade celomática;
h) ânus fechado;
i) odor próprio, característico da espécie.
II - crustáceos:
a) aspecto geral brilhante, úmido;
b) corpo em curvatura natural, rígida, artículos firmes e resistentes;
c) carapaça bem aderente ao corpo;
d) coloração própria à espécie, sem qualquer pigmentação estranha;
e) olhos vivos, proeminentes;
f) odor próprio e suave; e
g) as lagostas, siris e caranguejos devem ser preservados vivos e vigorosos.
III - moluscos:
a) bivalves:
1. devem ser preservados vivos, com valvas fechadas e com retenção de água incolor
e límpida nas conchas;
2. odor próprio e suave;
3. carne úmida, bem aderente à concha, de aspecto esponjoso, de cor característica
de cada espécie.
b) cefalópodes:
1. pele lisa e úmida;
2. olhos vivos, proeminentes nas órbitas;
3. carne firme e elástica;
4. ausência de qualquer pigmentação estranha à espécie; e
5. odor próprio.
c) gastrópodes:
1. carne úmida, aderida à concha, de cor característica de cada espécie;
2. odor próprio e suave; e
3. devem ser preservados vivos e vigorosos;
Art. 175. As determinações sensoriais, físicas, químicas e microbiológicas para
caracterização da identidade, qualidade e inocuidade do pescado, seus produtos e
derivados devem ser estabelecidas em normas complementares.
Art. 176. O julgamento das condições sanitárias do pescado resfriado, do congelado e
do descongelado deve ser realizado de acordo com as normas previstas para o pescado
fresco, naquilo que lhes for aplicável.
Art. 177. Considera-se impróprio para o consumo humano, o pescado:
I - em mau estado de conservação e de aspecto repugnante;
II - que apresente coloração, odor ou sabor anormais;
III - portador de lesões, doenças ou substâncias que possam prejudicar a saúde do
consumidor;
IV - que apresente infecção muscular maciça por parasitas;
V - tratado por antissépticos ou conservadores não autorizado pelo Serviço de
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Inspeção Municipal;
VI - recolhido já morto, salvo quando capturado em operações de pesca;
VII – que apresente resíduos de produtos de uso veterinário ou contaminantes acima
dos limites máximos estabelecidos em legislação específica;
VII – apresente outras alterações que o tornem impróprio, a juízo da inspeção; ou,
VIII - quando não se enquadrar nos limites estabelecidos em normas específicas para
o pescado fresco.
Parágrafo único. O pescado nas condições deste artigo deve ser condenado,
identificado, desnaturado e descaracterizado visualmente, podendo ser transformado em
produto não comestível, considerando os riscos de sua utilização e de acordo com o
disposto em norma de destinação.
Art. 178. É vedado a recepção e o processamento do pescado capturado ou colhido
em desacordo com as legislações ambientais e pesqueira.
Art. 179. Permite-se o aproveitamento condicional, conforme as normas de destinação
estabelecidas pelo Serviço de Inspeção Municipal, do pescado que se apresentar:
I - injuriado, mutilado, deformado, com alterações de cor ou presença de parasitos
localizados; ou
II - proveniente de águas suspeitas de contaminação ou poluídas, considerando os
tipos e níveis de contaminação informados pelos órgãos competentes.
Art. 180. Nos estabelecimentos de pescado é obrigatória a verificação visual da
presença de parasitas.
Parágrafo único. O monitoramento deste procedimento deve ser executado por
funcionário do estabelecimento e comprovado por registros auditáveis, utilizando-se um
plano de amostragem representativo do lote, levando-se em consideração o tipo de
pescado, área geográfica e sua utilização, realizada com base nos procedimentos
aprovados pelo Serviço de Inspeção Municipal, incluindo, se necessário, a transiluminação.
Art. 181. Nos casos de aproveitamento condicional o pescado deve ser submetido, a
critério da Inspeção, a um dos seguintes tratamentos:
I - congelamento;
II - salga; e
III - calor.
Art. 182. Os produtos da pesca e da aquicultura infectados com endoparasitas com
risco para a saúde pública não podem ser destinados ao consumo cru sem que sejam
submetidos previamente ao congelamento à temperatura de -20ºC (vinte graus Celsius
negativos) por 24 (vinte e quatro) horas ou a -35ºC (trinta e cinco graus Celsius negativos)
durante 15 (quinze) horas.
Parágrafo único. Podem ser aceitos outros binômios para o tratamento térmico
descrito, desde que aprovado pelo Serviço de Inspeção Municipal, com respaldo científico.
Art. 183. O pescado, partes dele e órgãos com lesões ou anormalidades que possam
torná-los impróprios para consumo devem ser identificados e conduzidos a um local
apropriado, com instalações específicas, onde devem ser inspecionados, considerando o
risco de sua utilização.
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1.i) Inspeção Post Mortem de Suídeos
Art. 184. Na inspeção de suídeos aplicam-se os dispositivos cabíveis estabelecidos na
Seção Inspeção Post mortem - Aspectos Gerais, além dos que se consignam nesta
subseção e em normas complementares.
Art. 185. Afecções de pele - as carcaças que apresentem afecções de pele, tais como
eritemas, esclerodermia, urticárias, hipotricose cística, sarnas ou outras dermatites, podem
ser liberadas para o consumo, depois de removidas e condenadas as áreas acometidas,
desde que a musculatura se apresente normal.
Parágrafo único. As carcaças acometidas com sarnas, em estágios avançados,
demonstrando sinais de caquexia ou extensiva inflamação na musculatura, devem ser
condenadas.
Art. 186. Devem ser condenadas as carcaças com artrite em uma ou mais
articulações, com reação nos linfonodos ou hipertrofia da membrana sinovial, acompanhada
de caquexia.
§1º As carcaças com artrite em uma ou mais articulações, com reação nos linfonodos,
hipertrofia da membrana sinovial, sem repercussão no seu estado geral, devem ser
destinadas à pasteurização.
§2º As carcaças com artrite sem reação em linfonodos e sem repercussão no seu
estado geral podem ser liberadas para o consumo, depois de retirada a parte atingida.
Art. 187. Devem ser condenadas as carcaças com infecção intensa pelo Cysticercus
celullosae.
§1º Entende-se por infecção intensa a presença de cistos em quantidades superiores
à infecção considerada leve, após incisões praticadas em várias partes da musculatura.
§2º Entende-se por infecção leve a presença de 1 (um) cisto vivo ou 2 (dois) cistos
calcificados após incisões praticadas em várias partes da musculatura.
§3º Nos casos de infecção leve, as carcaças podem ser destinadas para
aproveitamento condicional, devendo-se realizar um dos seguintes tratamentos:
dias;

I - frio em temperatura não superior a -10ºC (dez graus Celsius negativos) por 10 (dez)

II - esterilização pelo calor;
III - salga em salmoura saturada em peças de no máximo 2,5kg (dois e meio
quilogramas), por no mínimo 21 (vinte e um) dias.
§4º As carcaças que apresentem um único cisto calcificado podem ser aproveitadas
para consumo humano, depois de removidas e condenadas as partes atingidas.

§5º Os órgãos, com exceção da língua, coração, porções musculares do esôfago e os
tecidos adiposos, podem ser liberados após exame, desde que considerados isentos de
infecção.
§6º Pode ser permitido o aproveitamento de tecidos adiposos procedentes de
carcaças com infecções intensas para a fabricação de banha, por fusão pelo calor,
condenando-se as demais partes.
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§7º Os procedimentos para pesquisa de cisticercos nos locais de eleição devem
atender ao disposto em normas complementares.
Art. 188. Devem ser condenadas as carcaças de animais criptorquidas ou que tenham
sido castrados, quando for comprovado, por meio de testes específicos a presença de forte
odor sexual.
Parágrafo único. As carcaças com leve odor sexual podem ser destinadas à
fabricação de produtos cárneos cozidos.
Art. 189. Erisipela - devem ser abatidos em separado os suídeos que apresentem
casos agudos, com eritema cutâneo difuso detectados na inspeção ante mortem.
§1º Nos casos previstos no caput deste artigo, bem como nos animais com múltiplas
lesões de pele ou artrite complicadas por necrose ou quando houver sinais de efeito
sistêmico, as carcaças devem ser totalmente condenadas.
§2º Nos casos localizados de endocardite vegetativa por erisipela, sem alterações
sistêmicas, ou nos casos de artrite crônica, a carcaça deve ser destinada para
pasteurização, após condenação do órgão ou partes atingidas.
§3º No caso de lesão de pele discreta e localizada, sem comprometimento de órgão
ou carcaça, esta deve ser destinada para pasteurização, após remoção da área atingida.
Art. 190. As carcaças de suínos que apresentem lesões granulomatosas localizadas e
restritas a apenas um sítio primário de infecção, tais como nos linfonodos cervicais ou nos
linfonodos mesentéricos ou nos linfonodos mediastínicos, julgadas em condição de
consumo, podem ser liberadas após condenação da região ou órgão afetado.
Parágrafo único. As carcaças suínas em bom estado, com lesões em linfonodos que
drenam até dois sítios distintos, sendo linfonodos de órgãos distintos ou com presença
concomitante de lesões em linfonodos e um órgão, devem ser destinadas a esterilização
pelo calor, após condenação das partes atingidas.
Art. 191. Devem ser condenadas as carcaças de suínos acometidas de peste suína.
§1º Quando os rins e linfonodos revelem lesões duvidosas e, desde que se comprove
lesão característica de peste suína em qualquer outro órgão ou tecido, a condenação
também é total.
§2º Lesões discretas, mas acompanhadas de caquexia ou de qualquer outro foco de
supuração, implicam igualmente em condenação total.
§3º Quando as lesões forem discretas e circunscritas a um órgão ou tecido, inclusive
nos rins e linfonodos, a carcaça deve ser destinada à esterilização pelo calor, depois de
removidas e condenadas as partes acometidas.
Art. 192. Devem ser destinadas ao aproveitamento condicional, por meio de
tratamento térmico pelo frio, as carcaças acometidas de Trichinella spirallis.
Parágrafo único. O tratamento térmico pelo frio deve atender aos seguintes binômios
de tempo e temperatura:
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I - por 30 (trinta) dias a -15ºC (quinze graus Celsius negativos);
II - por 20 (vinte) dias a -25ºC (vinte e cinco graus Celsius negativos); ou
III - por 12 (doze) dias a -29ºC (vinte e nove graus Celsius negativos).
Art. 193. Todos os suídeos que morrerem asfixiados, seja qual for a causa, bem como
os que caírem vivos no tanque de escaldagem, devem ser condenados.
1.j) Outros aspectos relativos ao Abate
Art. 194. Os rins destinados ao preparo de produtos cárneos devem ser previamente
abertos e a seguir abundantemente lavados.
Art. 195. No coração das espécies em que se fizer necessária a aplicação de incisões
para realização da inspeção, deve-se verificar a existência de coágulos sanguíneos, os
quais devem ser retirados.
Art. 196. A Inspeção deve determinar medidas especiais quanto às condições de
retirada e subsequentes cuidados para aproveitamento do encéfalo.
Art. 197. Os estômagos de ruminantes destinados à alimentação humana devem ser
rigorosamente lavados imediatamente após o esvaziamento.
§1º Na fase de pré-cozimento, permite-se o branqueamento de estômagos de
ruminantes pelo emprego de peróxido de hidrogênio, cal ou sua combinação com carbonato
de sódio, além de outras substâncias aprovadas pelo órgão competente da Saúde e
permitidas pelo Serviço de Inspeção Municipal, devendo os mesmos ser lavados com água,
depois do tratamento, para remoção total do produto empregado.
§2º Permite-se a extração da mucosa do abomaso para produção de coalho.
Art. 198. Entende-se por produtos de triparia as vísceras abdominais consideradas
como envoltórios naturais, tais como o estômago, intestinos e a bexiga, após receberem os
tratamentos tecnológicos específicos.
Parágrafo único. Podem ainda ser utilizados como envoltórios o peritônio parietal, o
epíplon e a pele de suíno, devidamente depilada.
Art. 199. Os produtos de triparia não podem ser empregados como matéria-prima na
composição de produtos cárneos, sendo permitido seu uso apenas como envoltório natural
para produtos cárneos embutidos.
§1º Para seu aproveitamento é necessário que sejam raspados e lavados,
considerando-se como processos de conservação a dessecação, a salga ou outros
aprovados pelo Serviço de Inspeção Municipal.
§2º Permite-se o tratamento dos intestinos com coadjuvantes de tecnologia, desde
que aprovados pelo órgão competente da Saúde e permitidos pelo Serviço de Inspeção
Municipal, devendo os mesmos ser lavados com água depois do tratamento, para remoção
total do produto empregado.
Art. 200. Os produtos de triparia destinados ao consumo e à produção de envoltórios
devem ser inspecionados, principalmente quanto à sua integridade, estado de conservação
e toalete.
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Art. 201. É proibido o uso de tonsilas, glândulas salivares, ovários, baço, testículo,
linfonodos, nódulos hemolinfáticos e outras glândulas como matéria-prima para o preparo de
produtos cárneos.
Art. 202. Permite-se o aproveitamento de glândulas e outros órgãos, cartilagens,
mucosas e bile das diversas espécies animais de abate como matéria-prima destinada à
elaboração de enzimas e produtos opoterápicos, bem como de sangue fetal para a obtenção
de soro, desde que disponham de instalações e equipamentos apropriados, observadas as
disposições da legislação específica.
2) Inspeção industrial e sanitária de ovos e derivados
Art. 203. Entende-se por ovos, sem outra especificação, os ovos de galinha.
Parágrafo único. Os ovos de outras espécies devem denominar-se segundo a
espécie de que procedam.
Art. 204. Ovos frescos ou submetidos a processos de conservação aprovados pelo
Serviço de Inspeção Municipal, só podem ser expostos ao consumo humano quando
previamente submetidos à inspeção e classificação previstos no presente Regulamento.
Art. 205. Entende-se por ovos frescos os que não forem conservados por qualquer
processo e se enquadrem na classificação estabelecida no presente Regulamento.
Art. 206. Os ovos recebidos no Estabelecimento de Ovos Comerciais devem ser
provenientes de estabelecimentos avícolas relacionados ou cadastrados junto ao serviço
oficial competente
§1º Os Estabelecimentos de Ovos Comerciais devem manter uma relação atualizada
dos fornecedores.
§2º Os ovos recebidos nestes estabelecimentos devem chegar devidamente
identificados e acompanhados de uma ficha de procedência, de acordo com o modelo
estabelecido em normas complementares.
Art. 207. Após a classificação dos ovos, o estabelecimento dever manter registros
auditáveis e disponíveis ao Serviço de Inspeção.
Parágrafo único. Os registros devem abranger dados de rastreabilidade, quantidade
de ovos classificados por categoria de qualidade e de peso e outros controles, conforme
exigência do Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 208. Os estabelecimentos de ovos e derivados devem executar os seguintes
procedimentos, que serão verificados pela Inspeção:
I - garantir condições de higiene em todas as etapas do processo;
II - armazenar e utilizar embalagens de maneira a assegurar a inocuidade do produto;
III - realizar exame pela ovoscopia em câmara destinada exclusivamente a essa
finalidade;
IV - medir a altura da câmara de ar com instrumentos específicos;
V - classificar e pesar os ovos com equipamentos específicos;
VI - executar os programas de autocontrole; e
VII - implantar programa de controle de resíduos de produtos de uso veterinário e
contaminantes em ovos provenientes de estabelecimentos avícolas de reprodução.
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Art. 209. Os ovos destinados ao consumo humano devem ser classificados em ovos
de categorias “A” e “B”, de acordo com as suas características qualitativas.
Parágrafo único. A classificação dos ovos por peso deve atender as normas
específicas.
Art. 210. Ovos da categoria “A” devem apresentar as seguintes características
qualitativas:
I - casca e cutícula de forma normal, lisa, limpas, intactas;
II - câmara de ar com altura não superior a 6mm (seis milímetros) e imóvel;
III - gema visível à ovoscopia, somente sob a forma de sombra, sem contorno
aparente, movendo-se ligeiramente em caso de rotação do ovo, mas regressando à posição
central;
IV - clara límpida e translúcida, consistente, sem manchas ou turvação e com as
calazas intactas; e
V - cicatrícula com desenvolvimento imperceptível.
Art. 211. Ovos da categoria “B” devem apresentar as seguintes características:
I - ovos considerados inócuos, mas que não se enquadrem nas características fixadas
na categoria “A”;
II - ovos que apresentem manchas sanguíneas pequenas e pouco numerosas na clara
e na gema; ou
III - ovos provenientes de estabelecimentos avícolas de reprodução que não foram
submetidos ao processo de incubação. Estes ovos devem ser reclassificados em local
específico, previamente ao processo de lavagem, acondicionados e identificados.
Parágrafo único. Os ovos da categoria “B” serão destinados exclusivamente à
industrialização.
Art. 212. Os ovos limpos trincados ou quebrados que apresentem a membrana
testácea intacta devem ser destinados para a industrialização, tão rapidamente quanto
possível.
Art. 213. É proibida a utilização de ovos sujos trincados para a fabricação de produtos
de ovos. É proibida a lavagem de ovos sujos trincados.
Art. 214. Os ovos destinados para a produção de produtos de ovos devem ser
previamente lavados e secos antes de serem processados.
Art. 215. Os ovos devem ser armazenados e transportados em condições que
minimizem as grandes variações de temperatura.
Art. 216. São considerados impróprios para consumo os ovos que apresentem:
I - alterações da gema e da clara, com gema aderente à casca, gema rompida,
presença de manchas escuras ou de sangue alcançando também a clara, presença de
embrião com mancha orbitária ou em adiantado estado de desenvolvimento;
II - mumificação ou que estejam secos por outra causa;
III - podridão vermelha, negra ou branca;
IV - contaminação por fungos, externa ou internamente;
V - cor, odor ou sabor anormais;
VI - sujidades externas por materiais estercorais ou que tenham estado em contato
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com substâncias capazes de transmitir odores ou sabores estranhos;
VII - rompimento da casca e que estiverem sujos; VIII - rompimento da casca e das
membranas testáceas;
IX - contaminação por substâncias tóxicas; ou
X - apresente resíduos de produtos de uso veterinário ou contaminantes acima dos
limites máximos estabelecidos em legislação específica;
Parágrafo único. São também considerados impróprios para consumo humano os
ovos que forem submetidos ao processo de incubação ou por outras causas a critério da
Inspeção.
Art. 217. Os ovos considerados impróprios para o consumo humano devem ser
condenados, podendo ser aproveitados para uso não comestível, desde que a
industrialização seja realizada em instalações apropriadas e sejam atendidas as
especificações do produto não comestível que será fabricado.
Art. 218. É proibido o acondicionamento de ovos em uma mesma embalagem quando
se tratar de:
I - ovos frescos com ovos submetidos a processos de conservação; e
II - ovos de espécies diferentes.
Art. 219. Os aviários, granjas e outras propriedades avícolas nas quais estejam
grassando doenças zoonóticas com informações comprovadas pelo setor competente pela
sanidade animal não podem destinar sua produção de ovos ao consumo.
3) Inspeção industrial e sanitária de leite e derivados
Art. 220. A inspeção de leite e seus derivados, além das exigências previstas no
presente Regulamento, abrange a verificação:
I - do estado sanitário do rebanho, do processo de ordenha, do acondicionamento, da
conservação e do transporte do leite;
II - das matérias-primas, do processamento, do produto, da estocagem e da
expedição;
III - das instalações laboratoriais, dos equipamentos, dos controles e dos processos
analíticos; e
IV - dos programas de autocontrole implantados.
Art. 221. Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha
completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e
descansadas.
§1° O leite de outros animais deve denominar-se segundo a espécie de que proceda.
§2° Permite-se a mistura de leite de espécies animais diferentes, desde que conste na
denominação de venda do produto e seja informada na rotulagem a porcentagem do leite de
cada espécie.
Art. 222. Entende-se por colostro o produto da ordenha obtido após o parto e
enquanto estiverem presentes os elementos que o caracterizam.
Art. 223. Entende-se por leite de retenção o produto da ordenha obtido no período de
30 (trinta) dias que antecedem a parição prevista.
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Art. 224. Entende-se por leite individual o produto resultante da ordenha de uma só
fêmea e, por leite de conjunto, o resultante da mistura de leites individuais.
Art. 225. Entende-se por gado leiteiro todo rebanho explorado com a finalidade de
produzir leite.
Art. 226. O gado leiteiro deve ser mantido sob controle veterinário, abrangendo os
aspectos discriminados a seguir e outros estabelecidos em legislação específica:
I - regime de criação;
II - manejo nutricional;
III - estado sanitário dos animais, especialmente das vacas em lactação, e adoção de
medidas de caráter permanente contra a tuberculose, brucelose, mastite e outras doenças
que possam comprometer a inocuidade do leite;
IV - controle dos produtos de uso veterinário utilizados no rebanho;
V - qualidade da água destinada aos animais e da utilizada na higienização de
instalações, equipamentos e utensílios;
VI - condições higiênicas dos equipamentos e utensílios, locais da ordenha, currais,
estábulos e demais instalações que tenham relação com a produção de leite;
VII - manejo e higiene da ordenha;
VIII - condições de saúde dos ordenhadores para realização de suas funções, com
comprovação documental;
IX - exame do leite de conjunto e, se necessário, do leite individual; e
X - condições de refrigeração, conservação e transporte do leite.
Parágrafo único. É proibido ministrar substâncias estimulantes de qualquer natureza
capazes de provocar aumento da secreção Láctea com prejuízo da saúde animal e humana.
Art. 227. Os diversos setores da Secretaria Municipal da Agricultura, respeitando-se
as suas competências, atuarão em conjunto para verificar, sempre que necessário, a
execução dos controles referidos no artigo anterior.
Art. 228. O Serviço de Inspeção Municipal colaborará com o setor competente pela
sanidade animal na execução de um plano para controle e erradicação da tuberculose, da
brucelose ou de quaisquer outras doenças dos animais produtores de leite.
Art. 229. É obrigatória a obtenção de leite em condições higiênicas, abrangendo o
manejo do gado leiteiro e os procedimentos de ordenha, conservação e transporte.
§1° Logo após a ordenha, manual ou mecânica, o leite deve ser filtrado por meio de
utensílios específicos previamente higienizados.
§2° O leite cru mantido na propriedade rural deve ser conservado sob temperatura e
período definidos em normas complementares.
§3° O vasilhame ou equipamento para conservação do leite na propriedade rural até a
sua captação deve permanecer em local próprio e específico, mantido em condições
adequadas de higiene.
Art. 230. Entende-se por tanque comunitário o equipamento de refrigeração por
sistema de expansão direta, utilizado de forma coletiva exclusivamente por produtores de
leite, para conservação do leite cru refrigerado na propriedade rural.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o tanque comunitário poderá ser instalado fora
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da propriedade rural, a juízo do Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 231. É proibida, nas propriedades rurais, a padronização ou o desnate parcial ou
total do leite.
Art. 232. É proibido o envio a qualquer estabelecimento industrial do leite de fêmeas
que, independente da espécie:
I - pertençam à propriedade que esteja sob interdição;
II - não se apresentem clinicamente sãs e em bom estado de nutrição;
III - estejam no último mês de gestação ou na fase colostral;
IV - apresentem diagnóstico clínico ou resultado de provas diagnósticas que indiquem
a presença de doenças infecto-contagiosas que possam ser transmitidas ao ser humano
pelo leite;
V - estejam sendo submetidas a tratamento com produtos de uso veterinário durante o
período de carência recomendado pelo fabricante; ou
VI - receberam alimentos ou produtos de uso veterinário que possam prejudicar a
qualidade do leite.
Art. 233. A captação e transporte de leite cru diretamente nas propriedades rurais
deve atender ao disposto em normas complementares.
§1º Para fins de rastreabilidade, na captação de leite por meio de carro-tanque
isotérmico, deve ser colhida amostra do leite de cada produtor ou tanque comunitário
previamente à captação, identificada e conservada até a recepção no estabelecimento
industrial.
§2° - É permitido o transporte do leite em latões da propriedade até a instalação
industrial, onde o mesmo será processado, desde que conservado em temperatura de até
4ºC e garantida a sua rastreabilidade.
Art. 234. Após a captação do leite cru na propriedade rural, é proibida qualquer
operação envolvendo essa matéria-prima em locais não registrados ou relacionados no
Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 235. Os estabelecimentos que recebem leite cru de produtores rurais são
responsáveis pela implantação de programas de melhoria da qualidade da matéria-prima e
de educação continuada dos produtores.
Art. 236. A análise das amostras de leite colhidas nas propriedades rurais para
atendimento ao programa nacional da qualidade do leite é de responsabilidade do
estabelecimento que primeiramente receber o leite dos produtores, e abrange:
I - contagem de células somáticas (CCS);
II - contagem bacteriana total (CBT);
III - composição centesimal;
IV – detecção de resíduos de produtos de uso veterinário; e
V - outras que venham a ser determinadas em normas complementares.
Parágrafo único. Devem ser seguidos os procedimentos estabelecidos pelo Serviço
de Inspeção Municipal, para a colheita de amostras.
Art. 237. Considera-se leite normal o produto que apresente:
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I - características sensoriais (cor, odor e aspecto) normais;
II - teor mínimo de gordura de 3,0g/100g (três gramas por cem gramas);
III - teor mínimo de proteína de 2,9g/100g (dois inteiros e nove décimos de gramas por
cem gramas);
IV - teor mínimo de lactose de 4,3g/100g (quatro inteiros e três décimos de gramas por
cem gramas);
V - teor mínimo de sólidos não gordurosos de 8,4g/100g (oito inteiros e quatro décimos
de gramas por cem gramas);
VI - teor mínimo de sólidos totais de 11,4g/100g (onze inteiros e quatro décimos de
gramas por cem gramas);
VII - acidez titulável entre 0,14 (quatorze centésimos) e 0,18 (dezoito centésimos)
expressa em gramas de ácido lático/100 ml;
VIII - densidade relativa a 15ºC (quinze graus Celsius) entre 1,028 (um inteiro e vinte e
oito milésimos) e 1,034 (um inteiro e trinta e quatro milésimos) expressa em g/ml; e
IX - índice crioscópico entre -0,53.0ºH (quinhentos e trinta milésimos de grau Hortvet
negativos) e -0,55.0°H (quinhentos e cinqüenta milésimos de grau Hortvet negativos),
equivalentes a -0,51.2ºC (quinhentos e doze milésimos de grau Celsius negativos) e a 0,53.1°C (quinhentos e trinta e um milésimos de grau Celsius negativos), respectivamente.
§1º Para ser considerado normal, o leite cru oriundo da propriedade rural deve se
apresentar dentro dos padrões para contagem bacteriana total e contagem de células
somáticas dispostos em normas complementares.
§2º O leite não deve apresentar substâncias estranhas à sua composição, tais como
agentes inibidores do crescimento microbiano, neutralizantes da acidez, reconstituintes da
densidade ou do índice crioscópico.
§3º O leite não deve apresentar resíduos de produtos de uso veterinário e
contaminantes acima dos limites máximos estabelecidos em legislação específica.
Art. 238. A análise do leite para sua seleção e recepção no estabelecimento industrial
deve abranger as seguintes especificações e outras determinadas em normas
complementares:
I - características sensoriais (cor, odor e aspecto);
II - temperatura;
III - teste do álcool/alizarol;
IV - acidez titulável;
V - densidade relativa a 15ºC (quinze graus Celsius);
VI - teor de gordura;
VII - teor de sólidos totais e sólidos não gordurosos;
VIII - índice crioscópico;
IX - pesquisa de resíduos de produtos de uso veterinário e contaminantes;
X - pesquisa de neutralizantes de acidez, de reconstituintes de densidade e
conservadores; e
XI - pesquisa de outros indicadores de fraudes que se faça necessária.
Art. 239. O estabelecimento industrial é responsável pelo controle das condições de
recepção do leite, bem como pela seleção da matéria-prima destinada à produção de leite
para consumo humano direto e industrialização, conforme padrões analíticos especificados
no presente Regulamento e em normas complementares.
Parágrafo único. Após as análises de seleção da matéria-prima e detectada qualquer
não conformidade na mesma, a empresa receptora será responsável pela destinação, de
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acordo com o disposto no presente Regulamento e nas normas de destinação estabelecidas
pelo Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 240. A Inspeção Municipal, quando julgar necessário, realizará as análises
previstas nas normas complementares ou nos programas de autocontrole.
Art. 241. Considera-se impróprio para qualquer tipo de aproveitamento o leite cru
quando:
I - provenha de propriedade interditada por setor competente da Secretaria Municipal
de Agricultura;
II - apresente resíduos de produtos de uso veterinário ou contaminantes acima dos
limites máximos estabelecidos em legislação específica, inibidores, neutralizantes de acidez,
reconstituintes de densidade ou do índice crioscópico, conservadores ou outras substâncias
estranhas à sua composição;
III - apresente corpos estranhos ou impurezas que causem repugnância;
IV - revele presença de colostro; ou
V - apresente outras alterações que o torne impróprio, a juízo do Serviço de Inspeção
Municipal.
Parágrafo único. O leite considerado impróprio para qualquer tipo de aproveitamento,
bem como toda a quantidade a que tenha sido misturado, deve ser descartado e inutilizado
pela empresa, sem prejuízo da legislação ambiental.
Art. 242. Considera-se impróprio para produção de leite para consumo humano direto
o leite cru quando:
I - não atenda aos padrões para leite normal;
II - coagule pela prova do álcool/alizarol na concentração estabelecida em normas
complementares;
III – apresente fraudes diferentes das previstas no artigo anterior; ou
IV - apresente outras alterações que o torne impróprio, a juízo do Serviço de Inspeção
Municipal.
Parágrafo único. O leite em condições de aproveitamento condicional deve ser
destinado pela empresa de acordo com o disposto no presente Regulamento e nas normas
de destinação estabelecidas pelo Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 243. O processamento do leite após a seleção e a recepção em qualquer
estabelecimento compreende as seguintes operações, entre outros processos aprovados
pelo Serviço de Inspeção Municipal:
I - pré-beneficiamento do leite compreendendo, de forma isolada ou combinada, as
etapas de filtração sob pressão, clarificação, bactofugação, microfiltração, padronização do
teor de gordura, termização (préaquecimento), homogeneização e refrigeração; e
II - beneficiamento do leite compreendendo os processos de pasteurização, ultra-alta
temperatura (UAT ou UHT) e esterilização.
§1º Permite-se o congelamento do leite para aquelas espécies em que o procedimento
seja tecnologicamente justificado, estabelecido em normas complementares.
§2º É proibido o emprego de substâncias químicas na conservação do leite.
Art. 244. Entende-se por filtração a retirada das impurezas do leite por processo
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mecânico, mediante passagem sob pressão por material filtrante apropriado.
Parágrafo único. Todo leite destinado ao processamento industrial deve ser submetido
à filtração antes de qualquer outra operação de pré-beneficiamento ou beneficiamento.
Art. 245. Entende-se por clarificação a retirada das impurezas do leite por processo
mecânico, mediante centrifugação ou outro processo tecnológico equivalente aprovado pelo
Serviço de Inspeção Municipal;
Art. 246. Entende-se por termização (pré-aquecimento) a aplicação de calor ao leite
em aparelhagem própria com a finalidade de reduzir sua carga microbiana, sem alteração
das características do leite cru.
§1° Considera-se aparelhagem própria aquela provida de dispositivo de controle de
temperatura e de tempo, de modo que o produto termizado satisfaça às exigências do
presente Regulamento.
§2º O leite termizado deve:
I - ser refrigerado imediatamente após o aquecimento; e
II - manter as reações enzimáticas do leite cru.
§3º É proibida a destinação de leite termizado para a produção de leite para consumo
humano direto.
Art. 247. Entende-se por pasteurização o tratamento térmico aplicado ao leite com o
objetivo de evitar perigos à saúde pública decorrentes de microrganismos patogênicos
eventualmente presentes, promovendo mínimas modificações químicas, físicas, sensoriais e
nutricionais.
§1º Permitem-se os seguintes processos de pasteurização do leite:
I - Pasteurização lenta, que consiste no aquecimento indireto do leite de 63. a 65.ºC
(sessenta e três a sessenta e cinco graus Celsius) por 30 (trinta) minutos, dispondo de
mecanismo que garanta a homogenização da temperatura do leite, em aparelhagem própria;
II - Pasteurização rápida, que consiste no aquecimento do leite em camada laminar de
72. a 75.ºC (setenta e dois a setenta e cinco graus Celsius) por 15 a 20 (quinze a vinte)
segundos, em aparelhagem própria.
§2º Podem ser aceitos pelo Serviço de Inspeção Municipal, outros binômios de tempo
e temperatura, desde que comprovada a equivalência ao processo.
§3º É obrigatória a utilização de aparelhagem convenientemente instalada e em
perfeito funcionamento, provida de dispositivos de controle de temperatura, termômetros e
outros que venham a ser considerados necessários para o controle técnico e sanitário da
operação.
I - Para o sistema de pasteurização rápida, essa aparelhagem deve ainda incluir
válvula para o desvio de fluxo do leite com acionamento automático e alarme sonoro.
§4º O leite pasteurizado destinado ao consumo humano direto deve ser refrigerado
imediatamente entre 2ºC e 4ºC (dois e quatro graus Celsius).
§5º Para o leite de consumo humano, permitem-se os seguintes tipos de
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I - Pasteurização rápida e envase automático em circuito fechado no menor prazo
possível e distribuído ao consumo ou armazenado em câmara frigorífica em temperatura
não superior a 4ºC (quatro graus Celsius), desde que os equipamentos utilizados sejam
experimentalmente testados, conforme o presente Regulamento;
II - Pasteurização lenta e envase automático, semi-automático, ou similar, pós
pasteurização, distribuído ao consumo ou armazenado em câmara frigorífica em
temperatura não superior a 4ºC (quatro graus Celsius);
III - Pasteurização lenta do leite pré-envasado, distribuído ao consumo ou armazenado
em câmara frigorífica em temperatura não superior a 4ºC (quatro graus Celsius).
§6º É permitido o armazenamento frigorífico do leite pasteurizado em tanques
isotérmicos providos de termômetros e agitadores automáticos a temperatura de 2ºC a 4ºC
(dois a quatro graus Celsius).
§7º O leite pasteurizado deve apresentar prova de fosfatase alcalina negativa e prova
de peroxidase positiva.
§8º É proibida a repasteurização do leite para consumo humano direto.
Art. 248. Entende-se por processo de ultra-alta temperatura (UAT ou UHT) o
tratamento térmico aplicado ao leite a uma temperatura de 130 a 150.ºC (cento e trinta a
cento e cinquenta graus Celsius), durante 2 a 4 (dois a quatro) segundos, mediante
processo de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a temperatura inferior a 32ºC (trinta e
dois graus Celsius) e envasado sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e
hermeticamente fechadas.
§1º Podem ser aceitos pelo Serviço de Inspeção Municipal, outros binômios de tempo
e temperatura, desde que comprovada a equivalência ao processo.
§2º É permitido o armazenamento do leite UHT em tanques assépticos e herméticos
previamente ao envase.
Art. 249. Entende-se por processo de esterilização o tratamento térmico aplicado ao
leite a uma temperatura de 110 a 130°C (cento e dez a cento e trinta graus Celsius) durante
20 a 40 (vinte a quarenta) minutos, em equipamentos próprios.
Parágrafo único. Podem ser aceitos pelo Serviço de Inspeção Municipal, outros
binômios de tempo e temperatura, desde que comprovada a equivalência ao processo.
leite:

Art. 250. São fixados os seguintes limites superiores de temperatura aplicados ao

I - conservação e expedição no Posto de Refrigeração: 4ºC (quatro graus Celsius);
II - conservação na Usina de Beneficiamento ou Fábrica de Laticínios antes da
pasteurização: 4ºC (quatro graus Celsius);
III - refrigeração após a pasteurização: 4ºC (quatro graus Celsius);
IV - estocagem em câmara frigorífica do leite pasteurizado: 4ºC (quatro graus Celsius);
V - entrega ao consumo do leite pasteurizado: 7ºC (sete graus Celsius); e
VI - estocagem e entrega ao consumo do leite UAT (UHT) e esterilizado: temperatura
ambiente.
Art. 251. O leite termicamente processado para consumo humano direto pode ser
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exposto à venda quando envasado automaticamente, semi-automático ou outro sistema
similar, por meio de circuito fechado ou não, processado pela pasteurização lenta, pré ou
pós envase, em embalagem inviolável e específica para as condições previstas de
armazenamento.
§1º Os equipamentos de envase devem conter dispositivos que garantam a
manutenção dos padrões de qualidade e identidade para o leite, embalagens conforme
estabelece este regulamento.
§2º O envase do leite para consumo humano direto pode ser realizado em qualquer
estabelecimento de leite e derivados desde tenha estrutura adequada para essa operação e
não interfira nas demais operações do estabelecimento, conforme previsto no presente
Regulamento.
Art. 252. O leite pasteurizado deve ser transportado preferencialmente em veículos
isotérmicos com unidade frigorífica instalada.
Parágrafo único. Para um raio de até 100 km em torno do local de processamento
permite-se o transporte em veículos não-isotérmicos e sem unidade frigorífica instalada,
desde que garantam a manutenção de temperatura no local de entrega não superior há 7ºC
(sete graus Celsius).
Art. 253. É proibida a comercialização e distribuição de leite cru para consumo
humano direto em todo território municipal, nos termos da legislação.
Art. 254. O leite beneficiado, para ser exposto ao consumo como integral, deve
apresentar os mesmos requisitos do leite normal, com exceção do teor de sólidos não
gordurosos e de sólidos totais, que devem atender às normas complementares.
Art. 255. O leite beneficiado, para ser exposto ao consumo como padronizado,
semidesnatado ou desnatado, deve satisfazer às exigências do leite integral, com exceção
dos teores de gordura, de sólidos não gordurosos e de sólidos totais, que devem atender às
normas complementares.
Art. 256. Os padrões microbiológicos dos diversos tipos de leite devem atender às
normas complementares.
Art. 257. Quando as condições de produção, conservação e transporte, composição,
contagem de células somáticas ou contagem bacteriana total não satisfaçam ao padrão a
que se destina, o leite pode ser utilizado na obtenção de outro produto, desde que se
enquadre no respectivo padrão.
Parágrafo único. Deve ser atendido o disposto no presente Regulamento e nas
normas de destinação estabelecidas pelo Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 258. Permite-se a mistura de leites de qualidades diferentes, desde que prevaleça
o de padrão inferior para fins de classificação e rotulagem.
4) Inspeção industrial e sanitária de produtos das abelhas e derivados
Art. 259. A inspeção de produtos das abelhas e seus derivados, além das exigências
já previstas no presente Regulamento, abrange a verificação:
I - da extração, do acondicionamento, da conservação, da origem e do transporte dos
produtos das abelhas;
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II - do processamento, da armazenagem e da expedição; e
III - dos programas de autocontrole implantados.
Art. 260. As análises de produtos das abelhas, para sua recepção e seleção no
estabelecimento processador, devem abranger as características sensoriais e as análises
determinadas em normas complementares e legislação específica, além da pesquisa de
indicadores de fraudes que se faça necessária.
Art. 261. O mel e o mel de abelhas sem ferrão, quando submetidos ao processo de
descristalização, pasteurização ou desumidificação, devem respeitar o binômio tempo e
temperatura e demais dispositivos constantes em normas complementares.
Art. 262. São considerados alterados e impróprios para consumo humano, na forma
como se apresentam, os produtos das abelhas que evidenciem:
I - características sensoriais anormais;
II - a presença de resíduos estranhos decorrentes de falhas nos procedimentos
higiênicosanitários e tecnológicos; ou
III - a presença de resíduos de produtos de uso veterinário e contaminantes acima dos
limites máximos estabelecidos em legislação específica.
§1º Em se tratando de mel e mel das abelhas sem ferrão, são também considerados
alterados os que evidenciem fermentação avançada, hidroximetilfurfural acima do
estabelecido em legislação específica e flora microbiana capaz de alterá-los.
§2º Em se tratando de pólen apícola, pólen das abelhas sem ferrão, própolis e própolis
das abelhas sem ferrão são também considerados alterados os que evidenciem flora
microbiana capaz de alterá-los.
§3º Em se tratando de geléia real, é também considerada alterada a que evidencie
conservação inadequada, indícios de colheita realizada após 72 (setenta e duas) horas, flora
microbiana capaz de alterá-la e a presença de microrganismos patogênicos.
Art. 263. São considerados alterados e impróprios para consumo humano, na forma
como se apresentam, os derivados de produtos das abelhas, que evidenciem:
I - características sensoriais anormais;
II - matéria-prima em desacordo com as exigências definidas para cada produto das
abelhas usado na sua composição;
III - a presença de resíduos estranhos decorrentes de falhas nos procedimentos
higiênicosanitários e tecnológicos; ou
IV - microrganismos patogênicos.
Parágrafo único. Em se tratando de composto de produtos das abelhas com adição
de ingredientes, são também considerados alterados os que evidenciem o uso de
ingredientes permitidos que não atendam às exigências do órgão competente.
Art. 264. São considerados fraudados (adulterados ou falsificados) os produtos das
abelhas que:
I - apresentem substâncias que alterem a sua composição original;
II - apresentem aditivos;
III - apresentem características de obtenção a partir de alimentação artificial das
abelhas;
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IV - houver a subtração de qualquer dos seus componentes, em desacordo com o
presente Regulamento ou normas complementares;
V - forem de um tipo e se apresentem rotulados como de outro;
VI - apresentem adulteração na data de fabricação, data ou prazo de validade do
produto; ou
VII - tenham sido elaborados a partir de matéria-prima imprópria para processamento.
Parágrafo único. Em se tratando de mel e mel de abelhas sem ferrão são também
considerados fraudados os que evidenciem a adição de açúcares.
Art. 265. São considerados fraudados (adulterados ou falsificados) os derivados de
produtos das abelhas que:
I - forem de um tipo e se apresentem rotulados como de outro;
II - apresentem adulteração na data de fabricação, data ou prazo de validade do
produto; ou III - tenham sido elaborados a partir de matéria-prima imprópria para
processamento.
§1º Em se tratando de composto de produtos das abelhas sem adição de ingredientes,
são também considerados fraudados os que evidenciem a presença de aditivos ou
quaisquer outros ingredientes não permitidos.
§2º Em se tratando de compostos de produtos das abelhas com adição de
ingredientes, são também considerados fraudados os que evidenciem o uso de ingredientes
não permitidos ou de ingredientes permitidos em quantidade acima do limite estabelecido
em legislação específica.
Art. 266. Os produtos das abelhas e derivados alterados, fraudados ou impróprios
para o consumo humano, na forma como se apresentam, podem ter aproveitamento
condicional quando previstos em normas complementares.
Art. 267. Os estabelecimentos de produtos das abelhas que recebem matérias-primas
de produtores rurais devem manter atualizado o cadastro desses produtores em sistema de
informação adotado pelo Serviço de Inspeção Municipal e conforme normas
complementares.
Art. 268. Os produtos das abelhas sem ferrão devem ser procedentes de criadouros,
na forma de meliponários, autorizados pelo órgão ambiental competente.
VIII - ESTABELECIMENTO PARA ABATE E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PEQUENOS
ANIMAIS
Art. 269. Para fins deste regulamento, no estabelecimento de abate e industrialização
de pequenos animais podem ser abatidas e industrializadas as diversas espécies de aves,
coelhos, rãs, répteis e outros pequenos animais.
§1º O abate de diferentes espécies, inclusive de médios animais, em um mesmo
estabelecimento pode ser realizado desde que haja instalações e equipamentos específicos
para a finalidade.
§2º O abate pode ser realizado desde que seja evidenciada a completa segregação
entre as diferentes espécies e seus respectivos produtos durante todas as etapas do
processo, respeitadas as particularidades de cada espécie, inclusive quanto a higienização
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I – Estão incluídas nas aves as espécies como: peru, frango, pombo, pato, marreco,
ganso, perdiz, chucar, codorna, faisão e outras aves
II - Entende-se como carne de aves a parte muscular comestível das aves abatidas,
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária oficial antes e depois do
abate.
III - Entende-se como carcaça o corpo inteiro de uma ave após insensibilização ou
não, sangria, depenagem e evisceração, onde o papo, traquéia, esôfago, intestinos, cloaca,
baço, órgãos reprodutores, pulmões tenham sido removidos, sendo facultativa a retirada dos
rins, pés, pescoço e cabeça.
IV - Entende-se por corte a parte ou fração da carcaça com limites previamente
especificados pelo Serviço de Inspeção Municipal, com osso ou sem osso, com pele ou sem
pele, temperados ou não, sem mutilações e/ou dilacerações.
V - Entende-se por recorte a parte ou fração de um corte.
VI - Entende-se como miúdos as vísceras comestíveis o fígado sem a vesícula biliar, o
coração sem o saco pericárdio e a moela sem o revestimento interno e seu conteúdo
totalmente removido.
VII - Entende-se por pré-resfriamento o processo de rebaixamento da temperatura das
carcaças de aves, imediatamente após as etapas de evisceração e lavagem, realizado por
sistema de imersão em água gelada ou passagem por túnel de resfriamento, obedecidos os
respectivos critérios técnicos específicos.
VIII - Entende-se por resfriamento o processo de refrigeração e manutenção da
temperatura entre 0ºC (zero grau centígrado) a 4ºC (quatro graus centígrados positivos) dos
produtos de aves (carcaças, cortes ou recortes, miúdos e/ou derivados), com tolerância de
1ºC (um grau) medidos na intimidade dos mesmos.
IX - Entende-se por congelamento o processo de congelamento e manutenção a uma
temperatura não maior que -12ºC, dos produtos de aves (carcaças, cortes ou recortes,
miúdos ou derivados) tolerando-se uma variação de até 2ºC (dois graus centígrados),
medidos na intimidade dos mesmos.
X - Entende-se por temperado o processo de agregar ao produto da ave condimentos
e/ou especiarias devidamente autorizados pelo Serviço de Inspeção Municipal, sendo
posteriormente submetido apenas a refrigeração (resfriamento ou congelamento).
Art. 270. Não será autorizado o funcionamento ou construção de estabelecimento de
abate e industrialização de pequenos animais quando localizado nas proximidades de outros
estabelecimentos que, por sua natureza, possam prejudicar a qualidade dos produtos
destinados à alimentação humana, que são processados nesses estabelecimentos de
abate.
Art. 271. Os equipamentos fixos, tais como, escaldadores, depenadeiras, calhas de
evisceração, pré-resfriadores, tanques e outros, deverão ser instalados de modo a permitir a
fácil higienização dos mesmos e das áreas circundantes, guardando-se um afastamento
mínimo de 60cm (sessenta centímetros) das paredes e 20cm (vinte centímetros) do piso,
com exceção da trilhagem aérea que deverá guardar a distância mínima de 30cm (trinta
centímetros) das colunas ou paredes.
Art. 272. O estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais deve
dispor de instalações composta de seção de recepção; seção de sangria; seção de
escaldagem e depenagem; seção de evisceração; seção de depósito; seção de expedição;
seção de subprodutos.
Parágrafo único. Quando se tratar de estabelecimento agroindustrial rural de
pequeno porte a sangria poderá ser realizada na seção de escaldagem e depenagem, o
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depósito de produtos poderá ser na seção de expedição, e a seção de sub-produtos poderá
ser dispensada desde que os sub-produtos sejam retirados do estabelecimento
imediatamente.
Art. 273. A recepção das aves será em plataforma coberta, devidamente protegida
dos ventos predominantes e da incidência direta dos raios solares.
Parágrafo único. A critério do serviço de inspeção, essa seção poderá ser parcial ou
totalmente fechada, atendendo as condições climáticas regionais, desde que não haja
prejuízo para a ventilação e iluminação.
Art. 274. Os contentores e/ou estrados, após vazios, deverão ser encaminhados para
a higienização e desinfecção e depositados em local adequado ou devolvidos para o veículo
de transporte das aves.
Art. 275. A sangria pode ser realizada em “túnel de sangria”, com as aves contidas
pelos pés, apoiados em trilhagem aérea, ou sangria em funil.
Art. 276. O sangue deverá ser recolhido em calha própria, de material inoxidável ou
alvenaria, totalmente impermeabilizada com cimento liso, denominada “calha de sangria”.
Art. 277. O sangue coletado deverá ser destinado para industrialização como não
comestível, ou outro destino conveniente a critério da Inspeção, podendo, quando não existir
graxaria, ser cozido.
Art. 278. A seção de sangria deverá dispor obrigatoriamente de lavatórios acionados a
pedal ou outro mecanismo que impeça o uso direto das mãos.
Art. 279. A escaldagem e depenagem poderão ser realizadas em instalações comuns
às duas atividades, separadas através de paredes das demais áreas operacionais, podendo
ser na mesma área da sangria, desde que esta operação não interfira nas outras atividades.
Art. 280. O ambiente da escaldagem e depenagem deverá possuir ventilação
suficiente para exaustão do vapor d’água proveniente de escaldagem e da impureza em
suspensão, recomendando-se o emprego de “lantennins”, coifas ou exaustores, quando a
ventilação natural for insuficiente, podendo ser dispensado de forro nesta dependência.
Art. 281. A escaldagem deverá, obrigatoriamente, ser executada logo após o término
da sangria, sob condições definidas de temperatura e tempo, ajustados às características
das aves em processamento, não se permitindo a introdução de aves ainda vivas no
sistema.
Art. 282. Serão condenadas, total ou parcialmente, as aves quando se verificarem
falhas na escaldagem que demonstrem alterações nas carcaças ou parte de carcaças pelo
uso de altas temperaturas ou tempo prolongado na execução desta operação.
Art. 283. Quando a escaldagem for executada em tanque, o mesmo deverá ser
construído de material inoxidável, a água de escaldagem deverá ser renovada a cada hora
(1,5 litros por ave) e em seu volume total a cada turno de trabalho ou à juízo da Inspeção.
Art. 284. A depenagem deverá ser processada logo após a escaldagem, sendo
proibido o seu retardamento.
Art. 285. Não será permitido o acúmulo de penas no piso devendo, para tanto, haver o
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recolhimento contínuo das mesmas para o exterior da dependência.
Art. 286. Os trabalhos de evisceração deverão ser executados em instalação própria,
isolada da área de escaldagem e depenagem, compreendendo desde a operação de corte
de pele do pescoço, até a “toalete final” das carcaças.
Parágrafo único. Nessa seção poderão também ser efetuadas as fases de préresfriamento, gotejamento, processamento, embalagem primária, classificação e
armazenagem, desde que a área permita a perfeita acomodação dos equipamentos e não
haja prejuízo higiênico para cada operação.
Art. 287. Antes da evisceração, as carcaças deverão ser lavadas em chuveiros de
aspersão ou pistola, dotados de água sob adequada pressão, com jatos orientados no
sentido de que toda a carcaça seja levada, inclusive os pés, sendo que os chuveiros
poderão ser localizados no início da calha de evisceração e no final, antes do préresfriamento.
Art. 288. A evisceração, não automatizada, será obrigatoriamente realizada com as
aves suspensas pelos pés e pescoços em ganchos de material inoxidável, presos em
trilhagem aérea ou em mesas de evisceração.
Art. 289. As operações de evisceração deverão, ainda, observar os cuidados
necessários para evitar o rompimento de vísceras e o contato das carcaças com superfícies
contaminadas.
Art. 290. A trilhagem aérea, quando houver, será disposta sobre a calha a uma altura
tal que não permita que as aves aí dependuradas possam tocar na calha ou em suas águas
residuais.
Art. 291. As etapas de evisceração compreendem:
I - cortes da pele do pescoço e traquéia;
II - extração de cloaca;
III - abertura do abdômen;
IV - eventração (exposição das vísceras);
V - inspeção sanitária;
VI - retirada das vísceras;
VII - extração dos pulmões;
h - “toalete” (retirada do papo, esôfago, traquéia, etc.);
IX - lavagem final (externa e internamente);
Art. 292. Não será permitida a retirada de órgãos e/ou partes de carcaças antes que
seja realizada a inspeção “post mortem”.
Art. 293. A calha de evisceração, quando houver, deverá apresentar declive
acentuado para o ralo coletor e dispor de água corrente a fim de permitir remoção contínua
dos resíduos para o exterior da dependência e dispor de pontos d’água (torneiras)
localizadas em suas bordas.
Art. 294. As vísceras não comestíveis serão lançadas diretamente na calha de
evisceração e conduzidas aos depósitos coletores ou diretamente para a seção de
subprodutos não comestíveis (graxaria).
Parágrafo único. No caso de mesa de evisceração serão depositadas em bombonas
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Art. 295. As vísceras comestíveis serão depositadas em recipientes de aço inoxidável,
material plástico ou similar, após previamente preparadas e lavadas, sendo que a moela
deve ser aberta e retirado o seu conteúdo imediatamente e após serão acondicionadas em
recipientes adequados e resfriadas, podendo ser utilizado gelo.
Art. 296. Todas as partes comestíveis (coração, fígado, moela, pés e cabeça), quando
retirados na evisceração para fins comestíveis, deverão ser imediatamente pré-resfriados
em resfriadores contínuos por imersão obedecendo ao princípio da renovação de água
contracorrente e a temperatura máxima de 4ºC, ou em pré-resfriadores fixos com água
gelada ou água com gelo, desde que atendida a determinação de renovação da água.
Art. 297. A gordura cavitária e de cobertura da moela, poderá ser utilizada para fins
comestíveis quando retirada durante o processo de evisceração, antes da retirada e
abertura da moela e ainda sob o mesmo tratamento dos miúdos comestíveis.
Art. 298. Os pulmões serão obrigatoriamente retirados e depositados junto com as
vísceras não-comestíveis.
Art. 299. Após a evisceração as carcaças devem receber uma lavagem final por
aspersão, de modo que as superfícies internas e externas sejam limpas eficazmente.
Art. 300. Não será permitida a entrada de carcaças no sistema de pré-resfriamento
por imersão, quando contenham no seu interior água residual de lavagem por aspersão e/ou
qualquer tipo de contaminação visível nas suas superfícies externas e internas.
Art. 301. O recolhimento de ovários de aves (reprodutoras ou poedeiras comerciais)
será permitido desde que:
I - A coleta seja realizada somente após a liberação das aves por parte da Inspeção,
desde que sejam observados todos os princípios básicos de higiene recomendados.
II - O produto seja resfriado imediatamente após a coleta, a uma temperatura de 4ºC
ou inferior e seja armazenado e transportado sob refrigeração (0ºC) e destinado
exclusivamente para pasteurização.
Art. 302. O pré-resfriamento é opcional e poderá ser efetuado através de:
I - aspersão de água gelada;
II - imersão em água por resfriadores contínuos, tipo rosca sem fim;
III - resfriamento por ar (câmaras frigoríficas);
IV - imersão em tanque com água gelada:
V - outros processos aprovados pelo Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 303. A renovação de água durante os trabalhos, nos resfriadores contínuos tipo
rosca sem fim ou fixos, deverá ser constante, na proporção mínima de 1,5 l (um e meio
litros) por ave.
Art. 304. No sistema de pré-resfriamento por aspersão a água utilizada deve
apresentar os padrões de potabilidade da Portaria 36/90 do Ministério da Saúde.
Art. 305. A temperatura da água do sistema de pré-resfriamento por aspersão não
deve ser superior a 4ºC.
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Art. 306. A água de renovação do sistema de pré-resfriamento por imersão poderá ser
hiperclorada, permitindo-se no máximo 5 ppm de cloro livre; no entanto será
obrigatoriamente clorada, devendo apresentar cloro residual livre entre 0,5 à 1,00 ppm.
Art. 307. A temperatura da água residente, medida nos pontos de entrada e saída das
carcaças do sistema pré-resfriamento por imersão, não deve ser superior a 16ºC e 4ºC,
respectivamente no primeiro e último estágio, observando-se o tempo máximo de
permanência das carcaças no primeiro de trinta minutos.
Art. 308. Cada tanque do sistema pré-resfriadores contínuos por imersão deve ser
completamente esvaziado, limpo e desinfetado no final de cada período de trabalho (quatro
horas) ou, quando se fizer necessário, a juízo da Inspeção.
Art. 309. A temperatura das carcaças no final do processo de pré-resfriamento deverá
ser igual ou inferior a 7ºC, tolerando-se a temperatura de 10ºC para as carcaças destinadas
ao congelamento imediato.
Art. 310. Os miúdos devem ser pré-resfriados em resfriadores, por imersão,
obedecendo a temperatura máxima de 4ºC e renovação de água, na proporção mínima de
1,5 (um e meio) litros por quilo.
Art. 311. Quando empregada a injeção de ar nos tanques de pré-resfriamento por
imersão para efeito de movimentação de água (borbulhamento), deverá o mesmo ser
previamente filtrado.
Art. 312. O gotejamento é destinado ao escorrimento da água da carcaça decorrente
da operação de pré-resfriamento.
Art. 313. Ao final da fase de gotejamento a absorção da água nas carcaças não
deverá ultrapassar a 8% de seu peso.
Art. 314. O gotejamento deverá ser realizado imediatamente ao pré-resfriamento, com
as carcaças suspensas pelas asas ou pescoço, em equipamento de material inoxidável,
dispondo de calha coletora de água de gotejamento.
Parágrafo único. Processos tecnológicos diferenciados que permitam o escorrimento
da água excedente nas carcaças de aves decorrente da operação de pré-resfriamento por
imersão poderão ser autorizados, desde que aprovados pelo Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 315. As mesas para embalagem de carcaças serão de material liso, lavável,
impermeável e resistente, com bordas elevadas e dotadas de sistema de drenagem.
Art. 316. Os miúdos e/ou partes de carcaças, sejam ou não comercializados no
interior das mesmas, receberão embalagem própria, sendo obrigatoriamente a cabeça
embalada individualmente.
Art. 317. Uma vez embaladas primariamente o acondicionamento de carcaças em
embalagens secundárias será feito em continentes novos e de primeiro uso, sendo que tal
operação pode ser feita na seção de embalagem primária.
Parágrafo único. Poderá ser permitida, para fins de acondicionamento e/ou
transporte, a reutilização de caixas ou recipientes construídos de material que possibilite
adequada Higienização.
Município de Ipuaçu - SC - CNPJ n. 95.993.028/0001-83
Rua Zanella, n. 818, Centro. Ipuaçu – SC. CEP 89.832-000.
E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1132

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE IPUAÇU

Art. 318. Os estabelecimentos que realizarem cortes e/ou desossa de aves podem
fazer essa etapa na mesma seção de evisceração e embalagem primária, desde que com
temperatura ambiente não superior a 15ºC e de maneira tal que não interfiram com o fluxo
operacional de evisceração, embalagem e classificação.
Parágrafo único. A temperatura das carnes manipuladas nesta seção não poderá
exceder 7ºC.
Art. 319. Os estabelecimentos que realizam a produção de carne temperada podem
realizar esta operação junto a Seção de evisceração e embalagem, desde que não interfira
no fluxo operacional da Seção, como também não comprometa sob o aspecto higiênicosanitário.
Art. 320. O estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais deverá
dispor de um sistema de resfriamento para resfriar e manter resfriado todos os animais
abatidos até sua comercialização.
Parágrafo único. O sistema adotado deverá ser proporcional a capacidade de abate e
produção.
Art. 321. As carcaças depositadas no sistema de resfriamento deverão apresentar
temperatura de no máximo 5°C (cinco graus centígrados).
Art. 322. As carcaças congeladas não deverão apresentar, na intimidade muscular,
temperatura superior a -12ºC (doze graus centígrados negativos), com tolerância máxima de
2ºC (dois graus centígrados).
Art. 323. A seção de expedição terá as seguintes características:
I - área dimensionada unicamente para pesagem quando for o caso e acesso ao
transporte;
II - totalmente isolada do meio ambiente através de paredes, dispondo somente de
aberturas (portas ou óculos) nos pontos de acostamento dos veículos transportadores, bem
como entrada (porta) de acesso à seção para o pessoal que aí trabalha.
Art. 324. Os subprodutos não comestíveis serão armazenados em sala própria para
que sejam retirados periodicamente.
Art. 325. O gelo utilizado na indústria, especialmente no pré-resfriamento de carcaças
e miúdos, deverá ser produzido com água potável preferentemente no próprio
estabelecimento.
Parágrafo único. O equipamento para fabricação do gelo deverá ser instalado em
seção a parte, localizado o mais próximo possível do local de utilização.
Art. 326. A “casa de caldeira”, quando necessária, será construída afastada 3 metros
de qualquer construção, além de atender às demais exigências da legislação específica.
Art. 327. Quando necessárias, as instalações destinadas à lavagem e desinfecção de
veículos transportadores de animais vivos e engradados, serão localizadas no próprio
estabelecimento, em área que não traga prejuízo de ordem higiênico sanitária.
Art. 328. O consumo médio de água em matadouros avícolas poderá ser calculado
tomando-se por base o de 30 (trinta) litros por ave abatida, incluindo-se aí o consumo de
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todas as seções do matadouro, permitindo-se volume médio de consumo inferior, desde que
preservados os requisitos tecnológicos e higiênico-sanitários previstos no presente
Regulamento, mediante aprovação prévia da Inspeção.
Parágrafo único. Deverá ser instalado mecanismo de dosagem de cloro da água de
abastecimento industrial caso água não tenha potabilidade comprovada.
IX - ESTABELECIMENTOS PARA ABATE E INDUSTRIALIZAÇÃO PARA MÉDIOS E
GRANDES ANIMAIS
Art. 329. Estabelecimento de abate e industrialização para médios e grandes animais
é o estabelecimento dotado de instalações com dimensões e equipamentos adequados para
o abate, manipulação, elaboração, industrialização, preparo, conservação, armazenagem e
expedição das carnes de bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, caprinos e outros grandes e
médios animais, e seus derivados sob variadas formas, devendo possuir instalações de frio
compatível com a capacidade de abate.
§1º O abate de diferentes espécies, incluídos grandes, médios e pequenos animais,
em um mesmo estabelecimento pode ser realizado desde que haja instalações e
equipamentos específicos para a finalidade, com completa segregação entre as diferentes
espécies e seus respectivos produtos durante todas as etapas do processo, respeitadas as
particularidades de cada espécie, inclusive quanto a higienização das instalações e
equipamentos.
§2º O tipo de abate referido acima poderá ser realizado em sistema de trilhagem aérea
manual ou no modelo estacionário, no qual o abate do animal seguinte só pode ocorrer após
o término das operações do animal anterior.
Art. 330. Deverá ser indicado no momento de protocolar o projeto, as estratégias de
destinação das carcaças ou parte destas condenadas pela inspeção sanitária.
Art. 331. O estabelecimento de abate e industrialização de médios e grandes animais
deve dispor de instalações composta de cural de espera dos animais; box de
insensibilização; seção de matança; seção de bucharia e triparia; seção de processamento;
seção de resfriamento e/ou congelamento; seção de expedição; seção de sub-produtos.
§ 1º Quando se tratar de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte a
bucharia e triparia poderá ser na seção de matança, o resfriamento e/ou congelamento de
produtos poderá ser na seção de expedição, e a seção de sub-produtos poderá ser
dispensada desde que os sub-produtos sejam retirados do estabelecimento imediatamente.
§2º Quando o estabelecimento efetuar a industrialização das carnes deverá ter
estrutura adequada, de acordo com as exigências definidas neste Regulamento.
Art. 332. Os animais deverão ficar em currais livres de barro por um período
determinado pelo inspetor sanitário antes de serem insensibilizados.
Art. 333. Em caso de abate misto no mesmo dia, os bovinos não poderão ficar no
mesmo curral dos suínos ou ovinos ou caprinos, sendo que os ovinos e caprinos são os
únicos que podem ser alojados no mesmo curral.
Art. 334. Os animais, com exceção dos ovinos, antes da insensibilização deverão ser
lavados sobre piso impermeável com água potável sob pressão de forma que os jatos
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atinjam todas as partes do animal com uma pressão adequada e com canalização das
águas residuais.
Art. 335. Os boxes de insensibilização serão de construção em concreto armado de
superfície lisa e com as partes móveis metálicas.
Art. 336. Em todos os locais onde são realizadas as operações deverão dispor de
lavatórios de mãos com torneiras que não utilizem o fechamento manual, providos de sabão
líquido inodoro.
Art. 337. A mesa de inspeção de vísceras vermelhas deverá ter rebordo de no mínimo
0,05 m de altura, orifício para drenagem das águas servidas e esgoto canalizado.
Art. 338. Deverá haver fonte de água fria nas mesas de inspeção que propiciem a
lavagem das vísceras e água a 85ºC em abundância para a higienização das mesas.
Art. 339. A sala de matança terá área suficiente para a sustentação dos equipamentos
necessários aos trabalhos de sangria, esfola, evisceração, inspeção de carcaças e vísceras,
toalete, lavagem de carcaças, quais sejam: canaleta, plataformas, pias, mesas, além da
área disponível para circulação de pessoas e carros, quando necessários.
Art. 340. As operações de sangria, esfola e/ou depilação e evisceração, poderão ser
realizadas em ponto fixo.
Art. 341. No caso de abate estacionário todas as operações serão realizadas em
ponto fixo até a liberação da carcaça pela inspeção para o resfriamento.
Art. 342. Quando necessária, a área de vômito deverá localizar-se ao lado do box de
atordoamento e destina-se à recepção dos animais insensibilizados que daí serão
imediatamente alçados e destinados à sangria.
Art. 343. O trilho, quando necessário, na sala de abate, terá altura mínima adequada
no ponto de sangria e esfola, de maneira à assegurar no mínimo uma distância de 0,75m
(setenta e cinco centímetros) da extremidade inferior do animal (focinho) ao piso.
Parágrafo único. Na câmara de resfriamento, o trilho ou os penduradores, terão altura
suficiente para não permitir o contato das meias carcaças com o piso.
Art. 344. Quando necessárias, as plataformas serão em número suficiente para
realizar as operações de troca de patas, esfola, serra, evisceração, inspeção, toalete,
carimbagem e lavagem das carcaças, construídas em metal, de preferência ferro
galvanizado ou aço inoxidável, antiderrapante e com corrimão de segurança.
Art. 345. As cabeças deverão ser dependuradas em gancheiras próprias,
desarticuladas a mandíbula e língua, lavadas e inspecionadas em mesa.
Art. 346. A lavagem da cabeça é feita com o auxílio de uma mangueira em cuja
extremidade ajusta-se um cano bifurcado, que se introduz nas narinas e na cabeça, sendo
que tal dispositivo pode ser substituído por pistola própria apta à introdução nas narinas.
Art. 347. As meias-carcaças deverão ser lavadas com água sobre pressão antes
destas ingressarem no sistema de resfriamento.
Art. 348. A seção de bucharia e triparia é o local onde serão esvaziados estômagos e
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intestinos já inspecionados, tendo somente área suja, não sendo, portanto, aproveitados os
produtos desta seção como comestíveis.
Parágrafo único. No caso de abate estacionário a seção de bucharia e triparia poderá
ser na mesma sala de matança, após a liberação da carcaça pela inspeção para o
resfriamento.
Art. 349. Produtos como patas, couros (peles) e resíduos poderão também ser
conduzidos a seção de bucharia e triparia.
Art. 350. O estabelecimento deve possuir sistemas de frio que se fizer necessário em
número e área suficientes segundo a capacidade do estabelecimento.
Art. 351. Os sistemas de resfriamento deverão fazer com que a temperatura das
carcaças (medida na intimidade das massas musculares) atinja a temperatura estipulada
pela legislação vigente, devendo também manter uma distância mínima entre as carcaças
de modo que elas não fiquem encostadas.
Art. 352. Os materiais como caixas, bandejas, ganchos e carretilhas deverão ser
higienizados sempre ao final dos trabalhos ou quando se julgar necessário.
Art. 353. As operações de processamento dos subprodutos não-comestíveis e
condenados deverão seguir as regulamentações específicas e com controle dos Órgãos de
Inspeção Sanitária.
Parágrafo único. Se o recolhimento dos resíduos for diário, estes poderão ficar
depositados na bucharia/triparia, área suja, caso contrário, deverá haver uma seção para
armazenamento destes produtos até o devido recolhimento.
X - FÁBRICA PARA PRODUTOS CÁRNEOS
Art. 354. Fábrica de produtos cárneos é o estabelecimento que industrializa carne de
variadas espécies de animais, sendo dotado de instalações de frio industrial e aparelhagem
adequada para o seu funcionamento.
Art. 355. Operações é tudo que diz respeito às diversas etapas dos trabalhos
executados para a obtenção das carnes e seus subprodutos.
Art. 356. Produto cárneo são as massas musculares maturadas e demais tecidos que
as acompanham, incluindo ou não a base óssea correspondente, procedentes de animais
abatidos sob inspeção veterinária.
Art. 357. O estabelecimento de fabricação de produtos cárneos deve dispor de
instalações composta de recepção de matéira-prima; câmara de resfriamento e/ou
congelamento; seção de desossa e processamento; seção de envoltórios; seção de
condimentos e ingredientes; seção de cozimento e banha; seção de resfriamento; seção de
rotulagem e embalagem secundária; seção de expedição; e seção de sub-produtos.
Parágrafo único. Quando se tratar de estabelecimento agroindustrial rural de
pequeno porte os condimentos e ingredientes poderão ser preparados e armazenados na
seção de processamento, a rotulagem e embalagem secundária poderá ser feita na seção
de expedição e a seção de sub-produtos poderá ser dispensada desde que os mesmos
sejam retirados do local imediatamente.
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Art. 358. Os trilhos, quando necessários, serão metálicos com altura mínima de 2,50m
(dois metros e cinquenta centímetros).
Art. 359. A seção de recepção de matérias-primas deve ser localizada contígua ao
sistema de resfriamento e depósito de matéria-prima, ou à sala de desossa e
processamento, de maneira que a matéria-prima não transite pelo interior de nenhuma outra
seção até chegar a essas dependências.
Art. 360. Toda matéria prima recebida deverá ter sua procedência comprovada por
documento do órgão competente aceito pelo Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 361. A indústria que recebe e usa matéria-prima resfriada deve possuir câmara de
resfriamento ou outro mecanismo de frio para o seu armazenamento, quando for necessário.
Art. 362. Deve existir no interior da câmara de resfriamento, quando for o caso,
prateleiras metálicas e estrados metálicos ou de plástico, não sendo permitido, sob hipótese
alguma, o uso de madeira de qualquer tipo ou de equipamentos oxidados ou com
descamação de pintura.
Art. 363. As indústrias que recebem matéria-prima congelada, quando necessário,
possuirão câmara de estocagem de congelados ou outro mecanismo de congelamento, com
temperatura não superior a -12° (doze graus centígrados negativos).
§1º As câmaras de congelados, quando necessárias, serão construídas inteiramente
em alvenaria ou isopainéis metálicos.
§2º Nas câmaras de congelados não é permitido o uso de estrados de madeira.
§3º Em certos casos, a matéria-prima congelada poderá ser armazenada no sistema
de resfriamento para o processo de descongelamento e posterior industrialização.
Art. 364. Em estabelecimentos que trabalham com carnes congeladas em blocos
(CMS), os mesmos deverão possuir um quebrador de bloco de carnes.
Art. 365. O “pé-direito” da sala de desossa, sala de processamento e demais
dependências terá altura mínima de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros).
Art. 366. A manipulação e processamento poderão ser executadas na sala de
desossa desde que não traga prejuízos as outras operações e para a higiene e sanidade.
§ 1º O espaço para o processamento deverá ser dimensionado de acordo com os
equipamentos instalados em seu interior e com volume de produção/hora e produção/dia,
além da diversificação de produtos aí processados.
§ 2º O espaço para processamento disporá de todos os equipamentos mínimos
necessários para a elaboração dos produtos fabricados pelo estabelecimento, como moedor
de carne, cutter, misturadeira, embutideira, mesas de aço inoxidável, tanques de aço
inoxidável ou de plástico, carros de aço inoxidável ou de plástico especial, bandejas ou
caixas de plástico ou inoxidável.
§ 3º A desossa poderá ser efetuada na mesma área desde que em momentos
diferentes, sendo necessária uma higienização entre as duas operações.
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Art. 367. O resfriamento das massas deverá ser realizado em sistemas de
resfriamento com temperatura no seu interior em torno de 4°C.
Parágrafo único. Quando houver espaço suficiente no sistema de resfriamento de
matérias primas, as massas poderão aí ser depositadas.
Art. 368. A seção de preparação de envoltórios naturais servirá como local para a sua
lavagem com água potável, seleção e desinfecção com produtos aprovados pelo órgão
competente para tal finalidade, podendo servir também, quando possuir área suficiente, para
depósito de envoltórios, em bambonas ou bordalezas, desde que rigorosamente limpos
interna e externamente e que possua acesso independente para este tipo de embalagem,
sem trânsito pelo interior das demais seções.
Parágrafo único. A preparação dos envoltórios, lavagem, retirada do sal e
desinfecção poderá ser feito na própria sala de processamento, sendo necessária para tal
uma mesa e pia independentes desde que não fique armazenado nesta sala a matériaprima e não sejam executados simultaneamente à desossa e ao processamento.
Art. 369. A seção de preparação de condimentos localizar-se-á contígua à sala de
processamento e manipulação de produtos, comunicando-se diretamente com esta através
de porta.
§ 1º A seção de preparação de condimentos poderá ser substituída por espaço
específico dentro da sala de processamento.
§ 2º Caso possuir área suficiente a seção de preparação de condimentos servirá
também como depósito de condimentos e ingredientes.
§ 3º Para preparação de condimentos deverá ter equipamentos como balanças,
mesas, prateleiras, estrados plásticos, baldes plásticos com tampa, bandejas ou caixas
plásticas etc.
Art. 370. Todos os recipientes com condimentos deverão estar claramente
identificados.
Art. 371. Cuidados especiais deverão ser dispensados aos nitritos e nitratos pelo
perigo à saúde que os mesmos representam.
Art. 372. A seção de cozimento e banha deverá ser independente da seção de
processamento e das demais seções, tendo portas com fechamento automático.
Parágrafo único. Para a fabricação de banha o estabelecimento deve possuir tanque
para fusão e tratamento dos tecidos adiposos de suínos, destinada exclusivamente à fusão
dos tecidos adiposos, localizada de forma a racionalizar o fluxo de matéria-prima
proveniente das salas de matança e desossa.
Art. 373. A seção de cozimento e banha podem ter como equipamentos tanques de
aço inoxidável, estufas à vapor, mesas inóx, exaustores.
Art. 374. Para o cozimento de produtos cárneos esse procedimento poderá ser feito
em estufas e/ou em tanques de cozimento.
Art. 375. A cristalização e embalagem da banha poderão ser realizadas no mesmo
local da fabricação.
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Art. 376. Os fumeiros serão construídos inteiramente de alvenaria, não se permitindo
pisos e portas de madeira, sendo que as aberturas para acesso da lenha e para a limpeza
deverão estar localizadas na parte inferior e externa.
Art. 377. A seção de resfriamento dos produtos prontos deverá estar equipada com
sistema de resfriamento, para armazenar os produtos prontos que necessitarem de
refrigeração aguardando o momento de sua expedição.
§ 1º A seção de resfriamento dos produtos prontos será, de preferência, contígua à
expedição e à seção de processamento sendo que a temperatura deverá permanecer entre
2 a 5°C.
§ 2º Na seção de resfriamento dos produtos prontos, quando todos os produtos aí
depositados estiverem devidamente embalados, serão toleradas prateleiras de madeira,
desde que mantidas em perfeitas condições de conservação, limpas e secas, não sendo
tolerada a sua pintura.
Art. 378. Os produtos prontos que não necessitam de refrigeração serão
encaminhados para o local de rotulagem e expedição.
Art. 379. O estabelecimento que desejar fabricar produtos curados como salames,
copas, presunto cru defumado etc, necessitará de câmara de cura, onde os mesmos
permanecerão dependurados em estaleiros a uma temperatura e umidade relativa do ar
adequadas, pelo tempo necessário para sua completa cura, conforme a sua tecnologia de
fabricação descrito no registro dos produtos e rótulos aprovado e registrado no serviço de
inspeção.
Art. 380. A seção de cura poderá possuir ou não equipamentos para climatização,
sendo que quando não houver tais equipamentos, a temperatura ambiente e a umidade
relativa do ar serão controladas pela abertura e fechamento das portas e janelas, as quais
terão, obrigatoriamente, telas de proteção contra insetos.
Art. 381. Será tolerado estaleiro de madeira, desde que mantido em perfeitas
condições de conservação, limpo, seco e sem pintura.
Art. 382. Os estabelecimentos que produzirem presuntos, apresuntados ou outros
produtos curados que necessitam de frio no seu processo de cura deverão possuir sistema
de resfriamento específico ou utilizar a câmara de resfriamento de massas, quando esta
dispor de espaço suficiente, desde que separada dos recipientes com massas.
Art. 383. O estabelecimento que executar fatiamento de produtos possuirá espaço
para esta finalidade onde os produtos receberão a sua embalagem primária, com
temperatura ambiente máxima de 15°C (quinze graus centígrados).
Parágrafo único. O fatiamento poderá se feito na seção de processamento e
manipulação quando apresentar condições de temperatura e de higiene exigidas para a
operação e quando houver área suficiente para os equipamentos e, neste caso, será
imprescindível que não ocorra mais nenhuma operação neste momento e nesta seção além
do fatiamento.
Art. 384. O equipamento usado no fatiamento será de aço inoxidável e rigorosamente
limpo, devendo as máquinas, a cada turno de trabalho, serem desmontadas e totalmente
higienizadas e desinfectadas com produtos aprovados.
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Art. 385. O uso de luvas de borracha, com os cuidados de higiene que este acessório
requer, será de caráter obrigatório para os operários que nesta seção trabalham, sendo
também recomendado o uso de máscaras.
Art. 386. A seção de embalagem secundária será anexa à seção de processamento,
separada desta através de parede e servirá para o acondicionamento secundário dos
produtos que já receberam a sua embalagem primária na seção de processamento,
fatiamento etc.
Parágrafo único. A operação de rotulagem e embalagem secundária poderão
também ser realizadas na seção de expedição quando esta possuir espaços que permita tal
operação sem prejuízo das demais.
Art. 387. A seção de expedição possuirá plataforma para o carregamento totalmente
isolada do meio-ambiente.
Art. 388. A lavagem dos equipamentos e outros poderá ser feita na sala de
processamento desde que os produtos utilizados para tal não fiquem ali depositados e esta
operação não interfira nos trabalhos de processamento.
Art. 389. Para bovinos toma-se como referência a proporção de 100 litros de água por
cabeça abatida.
Art. 390. Deverá ter espaço para depósitos de uniformes e materiais de trabalho,
materiais de embalagem adequadamente protegidas de poeiras, insetos, roedores etc.
XI - ESTABELECIMENTOS PARA OVOS
Art. 391. Estabelecimento para ovos é aquele destinado ao recebimento, ovoscopia,
classificação, acondicionamento, identificação, armazenagem e expedição de ovos em
natureza, oriundos de vários fornecedores, facultando-se a operação de classificação para
os ovos que chegam ao Entreposto já classificados, acondicionados e identificados,
podendo ou não fazer a industrialização, desde que disponha de equipamentos adequados
para essa operação.
Art. 392. O estabelecimento deverá ter sala para recepção e seleção de ovos; sala
para classificação, envase e armazenamento do produto embalado; depósito para material
de envase e rotulagem; sala para embalagem secundária, estocagem e expedição; sendo
que a lavagem de recipientes, bandeja ou similares poderá ser feita no mesmo local de
recepção desde que não esteja recebendo matéria-prima no mesmo momento.
Parágrafo único. Quando se tratar de estabelecimento agroindustrial rural de
pequeno porte o depósito de material de envase e rotulagem poderá ser na seção de
rotulagem, embalagem secundária e expedição.
Art. 393. As áreas destinadas à recepção e expedição dos ovos deverão apresentar
cobertura.
Art. 394. O pé direito mínimo será de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros).
Art. 395. Os equipamentos basicamente compõem-se de: ovoscópio e mesas de aço
inoxidável ou outro material aprovado pela Inspeção.
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Art. 396. É vedado alterar as características dos equipamentos sem a autorização da
Inspeção.
Art. 397. O almoxarifado, quando necessário, será em local apropriado, com
dimensões que atendam adequadamente à guarda de material de uso nas atividades do
estabelecimento, assim como de embalagens, desde que separados dos outros materiais.
XII - UNIDADE DE EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO PARA PRODUTOS DAS ABELHAS
Art. 398. Estabelecimento para extração e beneficiamento de produtos das abelhas é
o estabelecimento destinado à extração, classificação, beneficiamento, industrialização,
acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição de mel, cera e outros produtos
das abelhas, que deverá ser compatível com a sua capacidade instalada.
Parágrafo único. Permite-se a utilização de Unidade de Extração Móvel de Produtos
das Abelhas montada em veículo, provida de equipamentos que atendam às condições
higiênicosanitárias e tecnológicas, operando em locais previamente aprovados pela
Inspeção, que atendam às condições estabelecidas em normas complementares.
Art. 399. O estabelecimento deverá ser localizado afastado da área de terreno onde
se situam as colméias de produção.
Art. 400. Ter dependência de recepção de sobre caixas com favos
Art. 401. Ter dependências, podendo ser concomitantes, para extração, filtração,
classificação, beneficiamento, decantação, descristalização, classificação e envase do
produto, sendo que nesta seção e em local adequado, dispondo de instalações,
instrumentos e reagentes mínimos necessários, poderão ser realizadas as análises de
rotina, desde que as demais operações não sejam simultaneamente.
Art. 402. Ter local para depósito de material de envase e rotulagem, podendo este ser
na seção de expedição, desde que tenha espaço adequado para tal.
Art. 403. Ter dependência para as operações de rotulagem, embalagem secundária,
armazenagem e expedição, recomendando-se a previsão de um local coberto e dotado de
tanque para o procedimento de higienização dos vasilhames e utensílios.
Art. 404. Os equipamentos e utensílios basicamente compõem-se de garfos ou facas
desoperculadoras, tanques ou mesas para desoperculação, centrífugas, filtros, tanques de
decantação, tubulações, tanques de depósitos, mesas, baldes, tanque de descristalização,
quando for o caso.
§ 1º Os filtros de tela devem ser de aço inoxidável ou fio de náilon com malhas nos
limites de 40 a 80 mesh, não se permitindo o uso de material filtrante de pano.
§ 2º As tubulações devem ser em aço inoxidável ou material plástico atóxico,
recomendandose que sejam curtas e facilmente desmontáveis, com poucas curvaturas e de
diâmetro interno não inferior a 40 mm.
§ 3º Não serão admitidos equipamentos constituídos ou revestidos com epoxi, tinta de
alumínio ou outros materiais tóxicos, de baixa resistência a choques e à ação de ácidos e
álcalis, que apresentem dificuldades à higienização ou que descamem ou soltem partículas.
Município de Ipuaçu - SC - CNPJ n. 95.993.028/0001-83
Rua Zanella, n. 818, Centro. Ipuaçu – SC. CEP 89.832-000.
E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1141

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE IPUAÇU

Art. 405. O pé-direito deverá ter 3m (três metros), porem será aceito pé-direito a partir
de 2,6m (dois metros e sessenta centímetros), desde que tenha boa iluminação e
ventilação.
Art. 406. A passagem das sobre caixas com favos da sala de recepção para a sala de
extração deverá ser feita através de óculo e não por porta comum.
Art. 407. A porta de entrada para a sala de extração e beneficiamento, que não
poderá ser a mesma porta de entrada da sala de recepção, deverá possuir barreira
sanitária.
Art. 408. O almoxarifado, quando necessário, deverá ser em local apropriado e fora
das instalações do estabelecimento, guardando dimensões que atendam adequadamente à
guarda de materiais de uso nas atividades do estabelecimento, assim como de ingrediente e
embalagens, desde que separados dos outros materiais.
Art. 409. As análises de rotina deverão estar em acordo com a legislação vigente
sobre identidade e qualidade do produto.
Art. 410. Para cada extração (safra/produtor) deverá ser retirada uma amostra para
realização de análises complementares, segundo regulamento técnico especifico para cada
produto e outras que venham a ser determinadas em legislação especifica, oficialmente
adotadas pelo Serviço de Inspeção.
XIII - ESTABELECIMENTO PARA LEITE E DERIVADOS
Art. 411. Os estabelecimentos para leite e derivados são classificados em:
I - Granja Leiteira;
II- Usina de Beneficiamento;
III - Fábrica de Laticínios;
IV - Queijaria; e
V - Entreposto de Laticínios.
§1º Entende-se por Granja Leiteira o estabelecimento destinado à produção,
pasteurização e envase de leite para o consumo humano direto e à elaboração de derivados
lácteos, a partir de leite de sua própria produção e/ou de seus associados.
§2º Entende-se por Usina de Beneficiamento o estabelecimento que tem por finalidade
principal a recepção, pré-beneficiamento, beneficiamento e envase de leite destinado ao
consumo humano direto.
§3º Entende-se por Fábrica de Laticínios o estabelecimento destinado à recepção de
leite e derivados para o preparo de quaisquer derivados lácteos.
§4º Entende-se por Queijaria o estabelecimento localizado em propriedade rural,
destinado à fabricação de queijos tradicionais com características específicas, elaborados
exclusivamente com leite de sua própria produção e/ou de seus associados.
I - a propriedade rural deve ser reconhecida oficialmente como livre de tuberculose e
brucelose;
II - a Queijaria deve estar obrigatoriamente vinculada a um Entreposto de Laticínios
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registrado no Serviço de Inspeção Municipal ou possuir estrutura de maturação própria,
sendo que neste caso a Queijaria será registrada, em escala proporcional à produção da
Queijaria, no qual será finalizado o processo produtivo com toalete, maturação, embalagem
e rotulagem do queijo, garantindo-se a rastreabilidade.
§5º Entende-se por Entreposto de Laticínios o estabelecimento destinado à recepção,
toalete, maturação, classificação, fracionamento, acondicionamento e armazenagem de
derivadoslácteos. Permite-se a armazenagem de leite para consumo humano direto, desde
que possua instalações que satisfaçam as exigências do presente Regulamento.
Art. 412. Os estabelecimentos para leite e derivados devem atender ainda as
seguintes condições, respeitadas as peculiaridades de ordem tecnológicas cabíveis,
dispondo de:
I - Granja Leiteira:
a) instalações e equipamentos apropriados para a ordenha, separados fisicamente das
dependências industriais;
b) dependência para pré-beneficiamento, beneficiamento e envase de leite para
consumo humano direto;
c) dependência para manipulação e fabricação, que pode ser comum para vários
produtos quando os processos forem compatíveis e em caso de agroindústria rural de
pequeno porte, pode ser usada a mesma dependência de pré-beneficiamento,
beneficiamento e envase de leite;
d) refrigerador a placas, tubular ou equivalente, para refrigeração rápida do leite,
sendo permitido, entre outros, o uso de tanque de expansão, ou similares;
e) equipamento para pasteurização, rápida ou lenta;
• O protocolo para realização dos testes será estabelecido pelo Serviço de Inspeção
Municipal, podendo consistir em até um máximo de 10 amostras e 4 semanas, coletadas
pelo serviço de inspeção.
f) o envase do leite pode ser automático, semi-automático ou similar e a pasteurização
lenta realizada antes ou após o envase;
g) câmara frigorífica dimensionada de acordo com a produção;
h) laboratório para as análises de rotina do leite cru com os seguintes equipamentos:
• Pistola para álcool alizarol;
• Acidímetro Dornic;
• Termo lacto densímetro;
• Termômetro.
i) as análises micro-biológicas e físico-químicas de auto-controle do leite beneficiado
serão executadas mensalmente em laboratórios credenciados/ou confiável pelos serviços de
inspeção.
II - Usina de Beneficiamento:
a) dependência para recepção de matéria-prima;
b) dependência para pré-beneficiamento, beneficiamento e envase de leite para
consumo humano direto;
c) refrigerador a placas, tubular ou equipamento equivalente para refrigeração rápida
do leite sendo permitido, entre outros, o tanque de expansão ou similares;
d) equipamento para pasteurização, rápida ou lenta;
• O protocolo para realização dos testes será estabelecido caso à caso pelo SIM,
podendo consistir em até um máximo de 10 amostras e 4 semanas, coletadas pelo serviço
de inspeção.
e) o envase do leite pode ser automático, semi-automático ou similar e a
pasteurização lenta realizada antes ou após o envase;
f) câmara frigorífica dimensionada de acordo com a produção;
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g) laboratório para as análises de rotina do leite cru com os seguintes equipamentos:
• Pistola para álcool alizarol;
• Acidímetro Dornic;
• Termo lacto densímetro;
• Termômetro.
h) as análises micro-biológicas e físico-químicas de auto-controle do leite beneficiado
serão executadas mensalmente em laboratórios credenciados pelo serviço de inspeção.
III - Fábrica de Laticínios:
a) dependência para recepção de matéria-prima;
b) dependências para manipulação e fabricação, podendo ser comum para vários
produtos quando os processos forem compatíveis;
c) refrigerador a placas, tubular ou equipamento equivalente para refrigeração rápida
do leite, incluído o uso de tanque de expansão, ou similar, nos casos em que a refrigeração
seja necessária;
d) equipamento para pasteurização do leite, rápida ou lenta;
e) câmaras frigoríficas, quando necessárias, para salga ou secagem, maturação,
estocagem e congelamento, com equipamentos para controle da temperatura e da umidade
relativa do ar, de acordo com o processo de fabricação e as especificações técnicas dos
derivados lácteos fabricados;
f) dependência para embalagem, acondicionamento, armazenagem e expedição;
g) laboratório para as análises de rotina do leite cru com os seguintes equipamentos:
• Pistola para álcool alizarol;
• Acidímetro Dornic;
• Termo lacto densímetro;
• Termômetro.
h) as análises micro-biológicas e físico-químicas de auto-controle dos derivados do
leite serão executadas mensalmente em laboratórios credenciados pelo serviço de
inspeção.
IV - Queijarias:
a) instalações isoladas fisicamente do local de ordenha;
b) dependência para fabricação de queijo;
c) dependência para estocagem e expedição do produto até o Entreposto de Laticínios
quando não houver estrutura para maturação e estocagem na própria queijaria;
d) para as queijarias não relacionadas à Entrepostos;
• dependência e equipamentos adequados para as operações de toalete, maturação,
fatiamento, fracionamento, embalagem, estocagem dos queijos;
• câmaras frigoríficas, quando necessárias, para a maturação e estocagem de queijos,
com instrumentos controle da temperatura e da umidade relativa do ar, de acordo com o
processo de fabricação e as especificações técnicas dos derivados lácteos;
e) laboratório para as análises de rotina do leite cru com os seguintes equipamentos:
• Acidímetro Dornic;
• Termômetro.
f) Realizar análises semestrais, micro-biológicas e físico-químicas de auto-controle do
queijo em laboratórios credenciados pelo serviço de inspeção.
V - Entreposto de Laticínios:
a) dependência para recepção e classificação das matérias-primas e produtos semiacabados;
b) dependência e equipamentos adequados para as operações de recepção, toalete,
maturação, fatiamento, fracionamento, embalagem, estocagem e expedição de derivados
lácteos;
c) câmaras frigoríficas para a maturação e estocagem de queijos ou de outros
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derivados lácteos, com instrumentos de controle da temperatura e da umidade relativa do ar,
de acordo com o processo de fabricação e as especificações técnicas dos derivados
lácteos.
§1º Sempre que uma Usina de Beneficiamento realizar também as atividades
previstas para o Posto de Refrigeração, Fábrica de Laticínios ou Entreposto de Laticínios,
devem ser atendidas as exigências estabelecidas no presente Regulamento.
§2º Sempre que uma Fábrica de Laticínios realizar também as atividades previstas
para o Posto de Refrigeração ou Entreposto de Laticínios devem ser atendidas as
exigências estabelecidas no presente Regulamento.
§3º Todos os estabelecimentos em que, no processo de fabricação, seja utilizada
injeção direta de vapor ou o produto tenha contato direto com água aquecida por vapor,
devem possuir equipamentos apropriados para a produção de vapor de grau culinário.
§4º A Queijaria pode ser vinculada a um Entreposto de Laticínios registrado, sendo o
mesmo co-responsável em garantir a inocuidade do produto por meio da implantação e
monitoramento de programas de sanidade do rebanho, de qualidade da matéria-prima e de
autocontroles.
§5º A Queijaria não relacionada a um Entreposto de Laticínios registrado será
responsável em garantir a inocuidade do produto por meio da implantação e monitoramento
de programas de sanidade do rebanho, de qualidade da matéria-prima e de autocontroles e
deverá possuir as instalações e equipamentos necessários conforme o presente
regulamento.
Art. 413. Todos os estabelecimentos de leite e derivados devem registrar diariamente
a produção, entradas, saídas e estoques de matérias-primas e produtos, incluindo soro de
leite, leitelho e permeado, especificando origem, quantidade, resultados de análises de
seleção, controles do processo produtivo e destino.
§1º Para fins de rastreabilidade da origem do leite, as pessoas físicas ou jurídicas não
relacionadas que transportam leite cru refrigerado, devem estar cadastradas pelo
estabelecimento receptor, o qual será responsável pelos registros auditáveis necessários,
de acordo com as orientações do SIM.
§2º Os estabelecimentos de leite e derivados lácteos que recebem matérias-primas de
produtores rurais devem manter atualizado o cadastro desses produtores, conforme normas
complementares, em sistema de informação adotado pelo SIM.
Art. 414. A inspeção de leite e seus derivados, além das exigências previstas no
presente Regulamento, abrange a verificação:
I - do estado sanitário do rebanho, do processo de ordenha, do acondicionamento, da
conservação e do transporte do leite;
II - das matérias-primas, do processamento, do produto, da estocagem e da
expedição;
III - das instalações laboratoriais, dos equipamentos, dos controles e dos processos
analíticos;
IV - dos programas de autocontrole implantados.
Art. 415. Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha
completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e
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§1° - O leite de outros animais deve denominar-se segundo a espécie de que proceda.
§2° - Permite-se a mistura de leite de espécies animais diferentes, desde que conste
na denominação de venda do produto e seja informada na rotulagem a porcentagem do leite
de cada espécie.
Art. 416. Entende-se por colostro o produto da ordenha obtido após o parto e
enquanto estiverem presentes os elementos que o caracterizam.
Art. 417. Entende-se por leite de retenção o produto da ordenha obtido no período de
30 (trinta) dias que antecedem a parição prevista.
Art. 418. Entende-se por leite individual o produto resultante da ordenha de uma só
fêmea e, por leite de conjunto, o resultante da mistura de leites individuais.
Art. 419. Entende-se por gado leiteiro todo rebanho explorado com a finalidade de
produzir leite.
Art. 420. O gado leiteiro deve ser mantido sob controle sanitário, abrangendo os
aspectos discriminados a seguir e outros estabelecidos em legislação específica:
I - regime de criação;
II - manejo nutricional;
III - estado sanitário dos animais, especialmente das vacas em lactação, e adoção de
medidas de caráter permanente contra a tuberculose, brucelose, mastite e outras doenças
que possam comprometer a inocuidade do leite;
IV - controle dos produtos de uso veterinário utilizados no rebanho;
V - qualidade da água destinada aos animais e da utilizada na higienização de
instalações, equipamentos e utensílios;
VI - condições higiênicas dos equipamentos e utensílios, locais da ordenha, currais,
estábulos e demais instalações que tenham relação com a produção de leite;
VII - manejo e higiene da ordenha;
VIII - condições de saúde dos ordenhadores para realização de suas funções, com
comprovação documental;
IX - exame do leite de conjunto e, se necessário, do leite individual; e
X - condições de refrigeração, conservação e transporte do leite.
Parágrafo único. É proibido ministrar substâncias estimulantes de qualquer natureza
capazes de provocar aumento da secreção Láctea com prejuízo da saúde animal e humana.
Art. 421. O SIM colaborará com o setor competente pela sanidade animal na
execução de um plano para controle e erradicação da tuberculose, da brucelose ou de
quaisquer outras doenças dos animais produtores de leite.
Art. 422. É obrigatória a obtenção de leite em condições higiênicas, abrangendo o
manejo do gado leiteiro e os procedimentos de ordenha, conservação e transporte.
§1° Logo após a ordenha, manual ou mecânica, o leite deve ser filtrado por meio de
utensílios específicos previamente higienizados.
§2° O vasilhame ou equipamento para conservação do leite na propriedade rural até a
sua captação deve permanecer em local próprio e específico, mantido em condições
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Art. 423. É proibido o envio a qualquer estabelecimento industrial do leite de fêmeas
que, independente da espécie:
I - pertençam à propriedade que esteja sob interdição;
II - não se apresentem clinicamente sãs e em bom estado de nutrição;
III - estejam no último mês de gestação ou na fase colostral;
IV - apresentem diagnóstico clínico ou resultado de provas diagnósticas que indiquem
a presença de doenças infecto-contagiosas que possam ser transmitidas ao ser humano
pelo leite;
V - estejam sendo submetidas a tratamento com produtos de uso veterinário durante o
período de carência recomendado pelo fabricante; ou
VI - receberam alimentos ou produtos de uso veterinário que possam prejudicar a
qualidade do leite.
Art. 424. A captação e transporte de leite cru diretamente nas propriedades rurais
deve atender ao disposto em normas complementares.
Parágrafo único. Para fins de rastreabilidade, na captação de leite por meio de carrotanque isotérmico, deve ser colhida amostra do leite de cada produtor ou tanque comunitário
previamente à captação, identificada e conservada até a recepção no estabelecimento
industrial.
Art. 425. Após a captação do leite cru na propriedade rural é proibida qualquer
operação envolvendo essa matéria-prima em locais não registrados ou relacionados no
Serviço de Inspeção.
Art. 426. Os estabelecimentos que recebem leite cru de produtores rurais são
responsáveis pela implantação de programas de melhoria da qualidade da matéria-prima e
de educação continuada dos produtores.
Art. 427. A análise das amostras de leite colhidas nas propriedades rurais para
atendimento ao programa nacional da qualidade do leite é de responsabilidade do
estabelecimento que primeiramente receber o leite dos produtores, e abrange:
I - contagem de células somáticas (CCS);
II - contagem bacteriana total (CBT);
III - composição centesimal;
IV – detecção de resíduos de produtos de uso veterinário; e
IV - outras que venham a ser determinadas em normas complementares.
Parágrafo único. Devem ser seguidos os procedimentos estabelecidos pelo SIM, para
a colheita de amostras.
Art. 428. Considera-se leite normal o produto que apresente:
I - características sensoriais (cor, odor e aspecto) normais;
II - teor mínimo de gordura de 3,0g/100g (três gramas por cem gramas);
III - teor mínimo de proteína de 2,9g/100g (dois inteiros e nove décimos de gramas por
cem gramas);
IV - teor mínimo de lactose de 4,3g/100g (quatro inteiros e três décimos de gramas por
cem gramas);
V - teor mínimo de sólidos não gordurosos de 8,4g/100g (oito inteiros e quatro décimos
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de gramas por cem gramas);
VI - teor mínimo de sólidos totais de 11,4g/100g (onze inteiros e quatro décimos de
gramas por cem gramas);
VII - acidez titulável entre 0,14 (quatorze centésimos) e 0,18 (dezoito centésimos)
expressa em gramas de ácido lático/100 ml;
VIII - densidade relativa a 15ºC (quinze graus Celsius) entre 1,028 (um inteiro e vinte e
oito milésimos) e 1,034 (um inteiro e trinta e quatro milésimos) expressa em g/ml; e
IX - índice crioscópico entre -0,53.0ºH (quinhentos e trinta milésimos de grau Hortvet
negativos) e - 0,55.0°H (quinhentos e cinquenta milésimos de grau Hortvet negativos),
equivalentes a -0,51.2ºC (quinhentos e doze milésimos de grau Celsius negativos) e a 0,53.1°C (quinhentos e trinta e um milésimos de grau Celsius negativos), respectivamente.
§1º Para ser considerado normal, o leite cru oriundo da propriedade rural deve se
apresentar dentro dos padrões para contagem bacteriana total e contagem de células
somáticas dispostos em normas complementares.
§2º O leite não deve apresentar substâncias estranhas à sua composição, tais como
agentes inibidores do crescimento microbiano, neutralizantes da acidez, reconstituintes da
densidade ou do índice crioscópico.
§3º O leite não deve apresentar resíduos de produtos de uso veterinário e
contaminantes acima dos limites máximos estabelecidos em legislação específica.
Art. 429. A análise do leite para sua seleção e recepção no estabelecimento industrial
deve abranger as seguintes especificações e outras determinadas em normas
complementares:
I - características sensoriais (cor, odor e aspecto);
II - temperatura;
III - teste do álcool/alizarol;
IV - acidez titulável;
V - densidade relativa a 15ºC (quinze graus Celsius);
VI - teor de gordura;
VII - teor de sólidos totais e sólidos não gordurosos;
VIII - índice crioscópico;
IX - pesquisa de resíduos de produtos de uso veterinário e contaminantes;
X - pesquisa de neutralizantes de acidez, de reconstituintes de densidade e
conservadores; e
XI - pesquisa de outros indicadores de fraudes que se faça necessária.
Parágrafo único. Quando a matéria-prima for proveniente de Usina de
Beneficiamento ou de Fábrica de Laticínios, deve ser realizada a pesquisa de fosfatase
alcalina e peroxidase.
Art. 430. O estabelecimento industrial é responsável pelo controle das condições de
recepção do leite, bem como pela seleção da matéria-prima destinada à produção de leite
para consumo humano direto e industrialização, conforme padrões analíticos especificados
no presente Regulamento e em normas complementares.
Parágrafo único. Após as análises de seleção da matéria-prima e detectada qualquer
não conformidade na mesma, o estabelecimento receptor será responsável pela destinação,
de acordo com o disposto no presente Regulamento e nas normas de destinação
estabelecidas pelo SIM.
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Art. 431. O SIM, quando julgar necessário, realizará as análises previstas nas normas
complementares ou nos programas de autocontrole.
Art. 432. Considera-se impróprio para qualquer tipo de aproveitamento o leite cru
quando:
I - provenha de propriedade interditada por setor competente da Secretaria Municipal
de Agricultura;
II - apresente resíduos de produtos de uso veterinário ou contaminantes acima dos
limites máximos estabelecidos em legislação específica, inibidores, neutralizantes de acidez,
reconstituintes de densidade ou do índice crioscópico, conservadores ou outras substâncias
estranhas à sua composição;
III - apresente corpos estranhos ou impurezas que causem repugnância;
IV - revele presença de colostro; ou
V - apresente outras alterações que o torne impróprio, a juízo do SIM.
Parágrafo único. O leite considerado impróprio para qualquer tipo de aproveitamento,
bem como toda a quantidade a que tenha sido misturado, deve ser descartado e inutilizado
pela empresa, sem prejuízo da legislação ambiental.
Art. 433. Considera-se impróprio para produção de leite para consumo humano direto
o leite cru quando:
I - não atenda aos padrões para leite normal;
II - coagule pela prova do álcool/alizarol na concentração estabelecida em normas
complementares;
III – apresente fraudes diferentes das previstas no artigo anterior; ou
IV - apresente outras alterações que o torne impróprio, a juízo do SIM.
Parágrafo único. O leite em condições de aproveitamento condicional deve ser
destinado pelo estabelecimento de acordo com o disposto no presente Regulamento e nas
normas de destinação estabelecidas pelo SIM.
Art. 434. O processamento do leite após a seleção e a recepção em qualquer
estabelecimento compreende as seguintes operações, entre outros processos aprovados
pelo SIM:
I - pré-beneficiamento do leite compreendendo, de forma isolada ou combinada, as
etapas de filtração sob pressão, clarificação, bactofugação, microfiltração, padronização do
teor de gordura, termização (préaquecimento), homogeneização e refrigeração; e
II - beneficiamento do leite compreendendo os processos de pasteurização, ultra-alta
temperatura (UAT ou UHT) e esterilização.
§1º Permite-se o congelamento do leite para aquelas espécies em que o procedimento
seja tecnologicamente justificado, desde que estabelecido em normas complementares.
§2º É proibido o emprego de substâncias químicas na conservação do leite.
Art. 435. Entende-se por filtração a retirada das impurezas do leite por processo
mecânico, mediante passagem sob pressão por material filtrante apropriado.
Parágrafo único. Todo leite destinado ao processamento industrial deve ser
submetido à filtração antes de qualquer outra operação de pré-beneficiamento ou
beneficiamento.
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Art. 436. Entende-se por clarificação a retirada das impurezas do leite por processo
mecânico, mediante centrifugação ou outro processo tecnológico equivalente aprovado pelo
SIM.
Art. 437. Entende-se por termização (pré-aquecimento) a aplicação de calor ao leite
em aparelhagem própria com a finalidade de reduzir sua carga microbiana, sem alteração
das características do leite cru.
§1° Considera-se aparelhagem própria aquela provida de dispositivo de controle de
temperatura e de tempo, de modo que o produto termizado satisfaça às exigências do
presente Regulamento.
§2º O leite termizado deve:
I - ser refrigerado imediatamente após o aquecimento; e
II - manter as reações enzimáticas do leite cru.
§3º É proibida a destinação de leite termizado para a produção de leite para consumo
humano direto.
Art. 438. Entende-se por pasteurização o tratamento térmico aplicado ao leite com o
objetivo de evitar perigos à saúde pública decorrentes de microrganismos patogênicos
eventualmente presentes, promovendo mínimas modificações químicas, físicas, sensoriais e
nutricionais.
§1º Permitem-se os seguintes processos de pasteurização do leite:
I - Pasteurização lenta, que consiste no aquecimento indireto do leite de 63. a 65.ºC
(sessenta e três a sessenta e cinco graus Celsius) por 30 (trinta) minutos, em aparelhagem
própria; e
II - Pasteurização rápida, que consiste no aquecimento do leite em camada laminar de
72. a 75.ºC (setenta e dois a setenta e cinco graus Celsius) por 15 a 20 (quinze a vinte)
segundos, em aparelhagem própria.
§2º Podem ser aceitos pelo SIM, outros binômios de tempo e temperatura, desde que
comprovada a equivalência ao processo.
§3º É obrigatória a utilização de aparelhagem convenientemente instalada e em
perfeito funcionamento, provida de dispositivos de controle de temperatura, termômetros e
outros que venham a ser considerados necessários para o controle técnico e sanitário da
operação. Para o sistema de pasteurização rápida, essa aparelhagem deve ainda incluir
válvula para o desvio de fluxo do leite com acionamento automático e alarme sonoro.
§4º O leite pasteurizado destinado ao consumo humano direto deve ser refrigerado
imediatamente entre 2ºC e 4ºC (dois e quatro graus Celsius).
§5º Para o leite de consumo humano, permitem-se os seguintes tipos de
pasteurização e envase:
I - Pasteurização rápida e envase automático em circuito fechado no menor prazo
possível e distribuído ao consumo ou armazenado em câmara frigorífica em temperatura
não superior a 4ºC (quatro graus Celsius), desde que os equipamentos utilizados sejam
experimentalmente testados.
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II - Pasteurização lenta e envase automático, semi-automático, ou similar, pós
pasteurização, distribuído ao consumo ou armazenado em câmara frigorífica em
temperatura não superior a 4ºC (quatro graus Celsius);
III - Pasteurização lenta do leite pré-envasado, distribuído ao consumo ou armazenado
em câmara frigorífica em temperatura não superior a 4ºC (quatro graus Celsius).
§6º É permitido o armazenamento frigorífico do leite pasteurizado em tanques
isotérmicos providos de termômetros e agitadores, a temperatura de 2ºC a 4ºC (dois a
quatro graus Celsius).
§7º O leite pasteurizado deve apresentar prova de fosfatase alcalina negativa e prova
de peroxidase positiva.
§8º É proibida a repasteurização do leite para consumo humano direto.
Art. 439. Entende-se por processo de ultra-alta temperatura (UAT ou UHT) o
tratamento térmico aplicado ao leite a uma temperatura de 130 a 150.ºC (cento e trinta a
cento e cinquenta graus Celsius), durante 2 a 4 (dois a quatro) segundos, mediante
processo de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a temperatura inferior a 32ºC (trinta e
dois graus Celsius) e envasado sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e
hermeticamente fechadas.
§1º Podem ser aceitos pelo SIM, outros binômios de tempo e temperatura, desde que
comprovada a equivalência ao processo.
§2º É permitido o armazenamento do leite UHT em tanques assépticos e herméticos
previamente ao envase.
Art. 440. Entende-se por processo de esterilização o tratamento térmico aplicado ao
leite a uma temperatura de 110 a 130°C (cento e dez a cento e trinta graus Celsius) durante
20 a 40 (vinte a quarenta) minutos, em equipamentos próprios.
Parágrafo único. Podem ser aceitos pelo SIM, outros binômios de tempo e
temperatura, desde que comprovada a equivalência ao processo.
leite:

Art. 441. São fixados os seguintes limites superiores de temperatura aplicados ao

I - conservação e expedição no Posto de Refrigeração: 4ºC (quatro graus Celsius);
II - conservação na Usina de Beneficiamento ou Fábrica de Laticínios antes da
pasteurização: 4ºC (quatro graus Celsius);
III - refrigeração após a pasteurização: 4ºC (quatro graus Celsius);
IV - estocagem em câmara frigorífica do leite pasteurizado: 4ºC (quatro graus Celsius);
V - entrega ao consumo do leite pasteurizado: 7ºC (sete graus Celsius); e
VI - estocagem e entrega ao consumo do leite UAT (UHT) e esterilizado: temperatura
ambiente.
Art. 442. O leite termicamente processado para consumo humano direto pode ser
exposto à venda quando envasado automaticamente, semi-automático, ou similar,
processado pela pasteurização rápida ou lenta, pré ou pós envase, em embalagem
inviolável e específica para as condições previstas de armazenamento.
§1º Os equipamentos de envase devem conter dispositivos que garantam a
manutenção das condições assépticas das embalagens e do processo.
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§2º O envase do leite para consumo humano direto pode ser realizado em Granjas
Leiteiras e em Usinas de Beneficiamento de leite, ou outro estabelecimento industrial de
leite, desde que com estrutura compatível e atendido o presente Regulamento.
Art. 443. O leite pasteurizado deve ser transportado preferencialmente em veículos
isotérmicos com unidade frigorífica instalada.
Parágrafo único. Para um raio de até 100 km em torno do local de processamento
permite-se o transporte em veículos não isotérmicos, desde que garantida a manutenção de
temperatura no local de entrega não superior a 7ºC (sete graus Celsius).
Art. 444. É proibida a comercialização e distribuição de leite cru para consumo
humano direto em todo território nacional, nos termos da legislação.
Art. 445. O leite beneficiado, para ser exposto ao consumo como integral, deve
apresentar os mesmos requisitos do leite normal, com exceção do teor de sólidos não
gordurosos e de sólidos totais, que devem atender às normas complementares.
Art. 446. O leite beneficiado, para ser exposto ao consumo como padronizado,
semidesnatado ou desnatado, deve satisfazer às exigências do leite integral, com exceção
dos teores de gordura, de sólidos não gordurosos e de sólidos totais, que devem atender às
normas complementares.
Art. 447. Os padrões microbiológicos dos diversos tipos de leite devem atender às
normas complementares.
Art. 448. Quando as condições de produção, conservação e transporte, composição,
contagem de células somáticas ou contagem bacteriana total não satisfaçam ao padrão a
que se destina, o leite pode ser utilizado na obtenção de outro produto, desde que se
enquadre no respectivo padrão.
Art. 449. Permite-se a mistura de leites de qualidades diferentes, desde que prevaleça
o de padrão inferior para fins de classificação e rotulagem.
Art. 450. É permitida a produção dos seguintes tipos de leites fluidos:
I - leite cru refrigerado;
II - leite cru pré-beneficiado;
III - leite fluido a granel de uso industrial;
IV - leite pasteurizado;
V - leite UAT ou UHT;
VI - leite esterilizado; e
VII - leite reconstituído.
Parágrafo único. É permitida a produção e beneficiamento de leite de tipos diferentes
dos previstos no presente Regulamento, mediante desenvolvimento de novas tecnologias,
desde que definidos por normas complementares.
Art. 451. Leite cru refrigerado é o leite produzido em propriedades rurais, refrigerado e
destinado aos estabelecimentos de leite e derivados submetidos à inspeção sanitária oficial,
devendo:
I - ser transportado em carro-tanque isotérmico da propriedade rural para um
estabelecimento industrial;
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II - dar entrada nos estabelecimentos industriais em seu estado integral, nos termos do
presente Regulamento; e
III - ser processado somente após a realização das análises laboratoriais constantes
em normas complementares.
§1º É fixado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas como limite entre o término
da ordenha inicial e a chegada do leite ao estabelecimento beneficiador.
§2° A captação de leite na propriedade rural e seu transporte a granel, bem como as
suas características de composição e qualidade, devem atender às normas
complementares.
§3° É permitido o transporte em latões de leite cru não refrigerado das propriedades
rurais, em casos de agroindústria rural de pequeno porte, desde que chegue ao
estabelecimento industrial até 2 horas após início da ordenha.
Art. 452. Leite cru pré-beneficiado é o leite elaborado a partir do leite cru refrigerado,
submetido à filtração ou clarificação e refrigeração industrial, podendo ser padronizado
quanto ao teor de matéria gorda, transportado a granel de um estabelecimento industrial a
outro para ser processado como leite beneficiado para consumo humano direto ou para
transformação em derivados lácteos.
§1º Não é permitida a realização das operações de clarificação e padronização da
matéria gorda no Posto de Refrigeração.
§2º Deve atender às normas complementares.
Art. 453. Leite fluido a granel de uso industrial é o leite refrigerado, submetido
opcionalmente à termização (pré-aquecimento), pasteurização e padronização da matéria
gorda, transportado a granel de um estabelecimento industrial a outro para ser processado e
que não seja destinado ao consumo humano direto.
Art. 454. A transferência de leite cru pré-beneficiado, do leite fluido a granel de uso
industrial e de outras matérias-primas transportadas a granel entre estabelecimentos
industriais deve ser realizada em carros tanque isotérmicos lacrados e etiquetados,
acompanhados de boletim de análises, sob responsabilidade do estabelecimento de origem.
Art. 455. São considerados leites para consumo humano direto o leite pasteurizado, o
leite UAT (UHT), o leite esterilizado e o leite reconstituído.
Parágrafo único. Outros tipos de leite para consumo humano direto não previstos no
presente Regulamento poderão ser definidos em normas específicas.
Art. 456. Leite pasteurizado é o leite fluido elaborado a partir de leite cru refrigerado ou
leite cru pré-beneficiado, pasteurizado pelos processos previstos no presente Regulamento.
Art. 457. Leite UAT (Ultra Alta Temperatura) ou UHT é o leite fluido elaborado a partir
do leite cru refrigerado ou leite cru pré-beneficiado, homogeneizado e submetido a processo
de ultraalta temperatura conforme definido no presente Regulamento.
Art. 458. Leite esterilizado é o leite fluido elaborado a partir do leite cru refrigerado ou
leite cru pré-beneficiado, previamente envasado e submetido a processo de esterilização,
conforme definido no presente Regulamento.
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Art. 459. Leite reconstituído é o produto resultante da dissolução em água do leite em
pó ou concentrado, adicionado ou não de gordura Láctea até atingir o teor de matéria gorda
fixado para o respectivo tipo, seguido de homogeneização, quando for o caso, e tratamento
térmico previsto no presente Regulamento.
§1º A produção de leite reconstituído para consumo humano direto somente pode
ocorrer com a autorização do SIM, em situações emergenciais de desabastecimento
público.
§2º Para a produção de leite reconstituído deve ser atendida normas específicas.
Art. 460. Na elaboração de leite e derivados das espécies caprina, bubalina e outras
devem ser seguidas, naquilo que lhes for aplicável, as exigências previstas no presente
Regulamento e demais legislações específicas.
Parágrafo único. As particularidades de produção, identidade e qualidade dos leites e
derivados das diferentes espécies devem atender normas específicas.
Art. 461. Considera-se impróprio para consumo humano o leite beneficiado que:
I - apresente resíduos de produtos de uso veterinário ou contaminantes acima dos
limites máximos reconstituintes de densidade ou do índice crioscópico, conservadores e
contaminantes;
II - contenha impurezas ou corpos estranhos de qualquer natureza;
III - apresente substâncias estranhas à sua composição ou em desacordo com normas
Complementares; IV - não estabelecidos em legislação específica, inibidores, neutralizantes
de acidez,
atenda aos padrões microbiológicos definidos em normas complementares;
V - for proveniente de centros de consumo (leite de retorno); ou
VI - apresente outras alterações que o torne impróprio, a juízo do SIM.
Parágrafo único. O leite considerado impróprio para consumo humano deve ser
descartado e inutilizado pelo estabelecimento, sem prejuízo da legislação ambiental.
Art. 462. Considera-se impróprio para consumo humano direto o leite beneficiado que:
I - apresente características sensoriais anormais;
II - não atenda aos padrões físico-químicos definidos em normas complementares;
III - esteja fraudado; ou
IV - apresente outras alterações que o torne impróprio, a juízo do DIPOA ou seu
equivalente do SUASA nos Estados, Distrito Federal e Municípios.
Parágrafo único. O leite em condições de aproveitamento condicional deve ser
destinado pela empresa de acordo com as normas de destinação estabelecidas pelo DIPOA
ou seu equivalente do SUASA nos estados, Distrito Federal e municípios.
Art. 463. Considera-se fraudado (adulterado ou falsificado) o leite que:
I - for adicionado de água;
II - tenha sofrido subtração de qualquer dos seus componentes, em desacordo com o
presente Regulamento ou normas complementares;
III - for adicionado de substâncias, ingredientes ou aditivos em desacordo com normas
complementares ou registro do produto;
IV - tenha sido elaborado a partir de matéria-prima imprópria para processamento;
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V - for de um tipo e se apresentar rotulado como outro;
VI - apresentar adulteração na data de fabricação, data ou prazo de validade do
produto; ou
VII - estiver cru e for envasado como beneficiado.
Parágrafo único. Em qualquer destes casos, o leite beneficiado deve ser inutilizado
ou destinado ao aproveitamento condicional, de acordo com as normas de destinação
estabelecidas pelo SIM.
Art. 464. Produto lácteo é o derivado lácteo obtido mediante processamento
tecnológico do leite, podendo conter apenas ingredientes, aditivos e coadjuvantes de
tecnologia funcionalmente necessários para o processamento.
Art. 465. Produto lácteo composto é o derivado lácteo no qual o leite, os produtos
lácteos ou os constituintes do leite constituam mais que 50% (cinquenta por cento) do
produto final massa/massa, tal como se consome, sempre que os constituintes não
derivados do leite não estejam destinados a substituir total ou parcialmente qualquer dos
constituintes do leite.
Art. 466. Mistura, para efeito do presente Regulamento, é o derivado lácteo que
contém em sua composição final mais que 50% (cinquenta por cento) de produtos lácteos
ou produtos lácteos compostos, tal como se consome, permitindo-se a substituição dos
constituintes do leite, desde que a denominação de venda seja “Mistura de ... (incluir o nome
do produto lácteo ou produto lácteo composto que corresponda) e ... (produto adicionado)”.
Art. 467. Os produtos que não sejam leite, produto lácteo ou produto lácteo composto
não podem utilizar rótulos, documentos comerciais, material publicitário nem qualquer outra
forma de propaganda ou de apresentação no estabelecimento de venda que declare,
implique ou sugira que estes produtos sejam leite, produto lácteo ou produto lácteo
composto, ou que faça alusão a um ou mais produtos do mesmo tipo.
Parágrafo único. Excetua-se a denominação de produtos com nome comum ou
usual, consagrado pelo seu uso corrente, como termo descritivo apropriado, desde que não
induza o consumidor a erro ou engano, em relação à sua origem e classificação.
Art. 468. Se um produto final estiver destinado a substituir o leite ou um produto lácteo
ou um produto lácteo composto, não pode utilizar termos lácteos em rótulos, documentos
comerciais, material publicitário nem qualquer outra forma de propaganda ou de
apresentação no estabelecimento de venda.
§1º Entende-se por termos lácteos, os nomes, denominações, símbolos,
representações gráficas ou outras formas que sugiram ou façam referência, direta ou
indiretamente, ao leite ou produtos lácteos.
§2º Excetua-se desta proibição a informação da presença de leite, produto lácteo ou
produto lácteo composto na lista de ingredientes.
Art. 469. Permite-se a mistura de mesmos derivados lácteos de qualidades diferentes,
desde que prevaleça o de padrão inferior para fins de classificação e rotulagem.
Art. 470. Na rotulagem dos derivados fabricados com leite que não seja o de vaca
deve constar a designação da espécie que lhe deu origem, desde que não contrarie a
identidade do produto.
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Parágrafo único. Ficam excluídos dessa obrigatoriedade os produtos que, em função
da sua identidade, sejam fabricados com leite de outras espécies que não a bovina.
Art. 471. Os derivados lácteos devem ser considerados impróprios para consumo
humano quando:
I - apresentem características sensoriais anormais que causem repugnância;
II - apresentem a adição de substâncias estranhas à sua composição e que não seja
possível o seu aproveitamento na elaboração de outro produto de origem animal;
III - contenham impurezas ou corpos estranhos de qualquer natureza;
IV - não atendam aos padrões microbiológicos definidos em normas complementares;
V - apresentem estufamento;
VI - apresentem embalagem defeituosa, expondo o produto à contaminação e à
deterioração;
VII - sejam produtos de retorno, provenientes de centros de consumo; e
VIII - não apresentem identificação de origem.
§1º Proíbe-se para consumo humano ou industrialização a utilização de resíduos da
fabricação de produtos em pó (varredura).
§2º Em outros casos de anormalidades, o produto deve ser inutilizado ou submetido
ao aproveitamento condicional, de acordo com as normas de destinação estabelecidas pelo
SIM.
Art. 472. Creme de leite é o produto lácteo rico em gordura retirada do leite por
processo tecnológico específico, que se apresenta na forma de emulsão de gordura em
água.
§1º Para ser exposto ao consumo humano direto, o creme de leite deve ser submetido
a tratamento térmico específico.
Art. 473. Os cremes obtidos do desnate de soro, de leitelho, de outros derivados
lácteos ou em decorrência da aplicação de normas de destinação estabelecidas pelo SIM
podem ser utilizados na fabricação de outros produtos, desde que atendam aos critérios
previstos em normatizações dos produtos finais.
Art. 474. Manteiga é o produto lácteo gorduroso obtido exclusivamente pela bateção e
malaxagem, com ou sem modificação biológica do creme de leite pasteurizado, por
processo tecnológico específico. A matéria gorda da manteiga deve ser composta
exclusivamente de gordura Láctea.
Art. 475. Manteiga da Terra, Manteiga do Sertão ou Manteiga de Garrafa é o produto
lácteo gorduroso nos estados líquido e pastoso, obtido a partir do creme de leite
pasteurizado, pela eliminação quase total da água, mediante processo tecnológico
específico.
§ 1º Fica excluído da obrigação de pasteurização ou outro tratamento térmico o Creme
de leite que se destine à elaboração Manteiga da Terra, Manteiga do Sertão ou Manteiga de
Garrafa em processo tradicional, submetidos a um processo de maturação a uma
temperatura adequada, durante um tempo a ser determinado após a realização de estudos
sobre a inocuidade do produto e ser estabelecido em normas complementares;
§ 2º dentro dos estudos, padrões microbiológicos diferentes do produto fabricado com
leite pasteurizado ou termizado devem ser estabelecidos devido ao comprovado efeito da
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microbiota endógena da matéria-prima no controle de germes nocivos;
§ 3º Manteiga da Terra, Manteiga do Sertão ou Manteiga de Garrafa de creme cru
deve ser produzida em estabelecimento classificado como Granja Leiteira, localizado em
propriedade rural, ou em queijarias, destinado à fabricação produtos tradicionais com
características específicas, elaborados exclusivamente com leite de sua própria produção
e/ou seus associados.
§ 4º a propriedade rural deve estar reconhecida oficialmente como livre de tuberculose
e brucelose;
Art. 476. Queijo é o produto lácteo fresco ou maturado que se obtém por separação
parcial do soro em relação ao leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou totalmente
desnatado) ou de soros lácteos, coagulados pela ação do coalho, de enzimas produzidas
por microrganismos específicos, de ácidos orgânicos, isolados ou combinados, todos de
qualidade apta para uso alimentar, com ou sem adição de substâncias alimentícias,
especiarias, condimentos ou aditivos, no qual a relação proteínas do soro/caseína não
exceda a do leite.
§1º Queijo fresco é o que está pronto para o consumo logo após a sua fabricação.
§2º Queijo maturado é o que sofreu as transformações bioquímicas e físicas
necessárias e características da variedade do queijo.
§3º A denominação Queijo está reservada aos produtos em que a base Láctea não
contenha gordura e proteína de origem não Láctea.
§4º O leite a ser utilizado na fabricação de queijos deve ser filtrado por meios
mecânicos e submetido à pasteurização ou tratamento térmico equivalente para assegurar a
fosfatase residual negativa, combinado ou não com outros processos físicos ou biológicos
que garantam a inocuidade do produto.
§5º Fica excluído da obrigação de pasteurização ou outro tratamento térmico o leite
que se destine à elaboração dos queijos submetidos a um processo de maturação a uma
temperatura adequada, durante um tempo não inferior a 60 (sessenta) dias. O período
mínimo de maturação de queijos oriundos de Queijarias com produção a partir de leite cru
pode ser alterado após a realização de análises sobre a inocuidade do produto e ser
estabelecido em normas complementares.
a) Os produtos das queijarias, obedecendo às normas específicas deste regulamento,
localizadas em propriedade rural, destinado à fabricação produtos tradicionais com
características específicas a serem definidas e caracterizadas, elaborados exclusivamente
com leite cru de sua própria produção e/ou seus associados serão objeto de estudos para
determinação do período de maturação que garanta a inocuidade do produto e ser
estabelecido em normas complementares;
b) Por se tratarem de produtos fabricados com leite cru, no qual a Microbiota Natural
comprovadamente inibe certos germes nocivos e mesmo patogênicos, novos padrões
microbiológicos, diferentes daqueles adotados para os produtos à base de leite pasteurizado
ou termizado, devem ser estabelecidos através de estudos realizados e referências já
existentes;
c) no que se refere às enterotoxinas dos staphilococcus aureues, é necessário
introduzir testes de presença das mesmas, antes de condenar o produto para consumo;
d) estudos, em parceria com órgãos públicos, serão realizados para definição de
RTIQ, sendo que os seguintes queijos são reconhecidos como tradicionais:
• Queijo Minas Artesanal do Serro;
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• Queijo Minas Artesanal da Canastra;
• Queijo Minas Artesanal de Araxá;
• Queijo Minas Artesanal do Alto Paranaíba (Cerrado);
• Queijo de Coalho Artesanal do Nordeste;
• Queijo Artesanal de Manteiga ou Queijo do Sertão;
• Requeijão Artesanal do Nordeste;
• Queijo Serrano;
• Queijo Colonial;
• Queijo Caipira Goiano;
• Mussarela de Búfala da ilha de Marajó;
• Queijo Artesanal Regional do Norte ou Queijo Tropical.
§6º Os queijos elaborados a partir de processo de filtração por membrana podem
utilizar em sua denominação de venda o termo Queijo, porém sem referir-se a qualquer
produto fabricado com tecnologia convencional.
§7º Considera-se a data de fabricação dos queijos frescos o último dia da sua
elaboração e para queijos maturados, o dia do término do período da maturação. Os queijos
em processo de maturação devem estar identificados de forma clara e precisa quanto a sua
origem e o controle do período de maturação.
§8º Deve atender às normas complementares.
Art. 477. Para efeito de padronização dos queijos, fica estabelecida a seguinte
classificação:
I - quanto ao teor de umidade:
a) muito alta umidade: umidade não inferior a 55% (cinquenta e cinco por cento);
b) alta umidade: umidade de 46 a 54.,9% (quarenta e seis a cinquenta e quatro inteiros
e nove décimos por cento);
c) média umidade: umidade de 36 a 45,9% (trinta e seis a quarenta e cinco inteiros e
nove décimos por cento); ou
d) baixa umidade: umidade até 35,9% (trinta e cinco inteiros e nove décimos por
cento).
II - quanto ao conteúdo de matéria gorda no extrato seco:
a) extra gordo ou duplo creme: quando contenham o mínimo de 60% (sessenta por
cento);
b) gordos: quando contenham de 45 a 59.,9% (quarenta e cinco a cinquenta e nove
inteiros e nove décimos por cento);
c) semigordo: quando contenham de 25 a 44,9% (vinte e cinco a quarenta e quatro
inteiros e nove décimos por cento);
d) magros: quando contenham de 10 a 24,9% (dez a vinte e quatro inteiros e nove
décimos por cento); ou
e) desnatados: quando contenham menos de 10% (dez por cento).
Art. 478. O processo de maturação de queijos pode ser realizado em estabelecimento
sob Serviço de Inspeção Municipal, diferente daquele que iniciou a produção, respeitandose os requisitos tecnológicos exigidos para o tipo de queijo e os critérios estabelecidos pelo
presente Regulamento, para garantia da rastreabilidade do produto e do controle do período
de maturação.
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Parágrafo único. Para os queijos com indicação geográfica, o local de maturação
deverá estar localizado dentro da zona delimitada de produção.
Art. 479. Queijo de Coalho Industrial é o queijo que se obtém por coagulação do leite
pasteurizado por meio do coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas,
complementada ou não pela ação de bactérias lácticas específicas, com a obtenção de uma
massa dessorada, semicozida ou cozida, submetida à prensagem e secagem, devendo
apresentar as seguintes características sensoriais:
I - consistência semi-dura e elástica;
II - textura compacta, macia, com algumas olhaduras pequenas ou sem olhaduras;
III - cor branca amarelada uniforme;
IV - sabor brando, ligeiramente ácido, podendo ser salgado;
V - odor ligeiramente ácido; e
VI - crosta fina e uniforme.
Parágrafo único. O produto pode estar adicionado de condimentos, especiarias e
outras substâncias alimentícias.
Art. 480. Queijo Industrial de Manteiga ou Queijo do Sertão é o queijo obtido mediante
a coagulação do leite pasteurizado com o emprego de ácidos orgânicos, com a obtenção de
uma massa dessorada, fundida e adicionada de manteiga de garrafa, devendo apresentar
as seguintes características sensoriais:
I - consistência macia, tendendo à untuosidade;
II - textura fechada, semifriável, com pequenos orifícios mecânicos contendo gordura
líquida no seu interior;
III - cor amarelo-palha;
IV - sabor pouco acentuado, lembrando manteiga, levemente ácido e podendo ser
salgado;
V - odor pouco pronunciado, lembrando manteiga; e
VI - crosta fina, sem trinca.
Art. 481. Queijo Minas Frescal é o queijo fresco obtido por coagulação enzimática do
leite pasteurizado com coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas ou ambas,
complementada ou não pela ação de bactérias lácticas específicas, com a obtenção de uma
massa coalhada, dessorada, não prensada, salgada e não maturada, devendo apresentar
as seguintes características sensoriais:
I - consistência branda e macia;
II - textura com ou sem olhaduras mecânicas;
III - cor esbranquiçada;
IV - sabor suave ou levemente ácido;
V - odor suave e característico; e
VI - crosta fina ou ausente.
Art. 482. O Queijo Minas Padrão é o queijo de massa crua ou semi-cozida obtido por
coagulação do leite pasteurizado com coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas,
ou ambos, complementada ou não pela ação de bactérias lácticas específicas, com a
obtenção de uma massa coalhada, dessorada, prensada mecanicamente, salgada e
maturada pelo período mínimo de 20 (vinte) dias, devendo apresentar as seguintes
características sensoriais:
I - consistência semidura, tendendo à macia, de untura manteigosa;
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II - textura com olhaduras mecânicas e pequenas, pouco numerosas;
III - cor branca-creme e homogênea;
IV - sabor próprio, ácido, agradável e não picante;
V - odor suave e característico; e
VI - crosta fina e amarelada.
Art. 483. Ricota Fresca é o queijo obtido pela precipitação ácida a quente de proteínas
do soro de leite, adicionado de leite até 20% (vinte por cento) do seu volume, devendo
apresentar as seguintes características sensoriais:
I - crosta rugosa, não formada ou pouco nítida;
II - consistência mole, não pastosa e friável;
III - textura grumosa;
IV - cor branca ou branca-creme; e
V - odor e sabor próprios.
§1º O produto pode estar adicionado de condimentos, especiarias e outros
ingredientes.
§2º Esse produto excetua-se da obrigatoriedade de atendimento da relação proteínas
do soro/caseína.
Art. 484. Ricota Defumada é o queijo obtido pela precipitação ácida a quente de
proteínas do soro de leite, adicionado de leite até 20% (vinte por cento) do seu volume,
submetido à secagem e defumação, devendo apresentar as seguintes características
sensoriais:
I - crosta rugosa, de cor acastanhada, com aspecto característico;
II - consistência dura;
III - textura fechada ou com poucos olhos mecânicos;
IV - cor creme pardo, homogênea; e
V - odor e sabor próprios, meio picantes.
§1º O produto pode estar adicionado de condimentos, especiarias e outros
ingredientes.
§2º Esse produto excetua-se da obrigatoriedade de atendimento da relação proteínas
do soro/caseína.
Art. 485. Queijo Tipo Mussarela é o queijo que se obtém pela coagulação do leite
pasteurizado por meio de coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas,
complementada ou não pela ação de bactérias lácticas específicas, com a obtenção de uma
massa acidificada, filada, não prensada, salgada e estabilizada, devendo apresentar as
seguintes características sensoriais:
I - consistência semidura a semimole;
II - textura fibrosa, elástica e fechada;
III - cor branca a amarelada, uniforme;
IV - sabor lácteo, pouco desenvolvido;
V - odor lácteo, pouco perceptível; e
VI - crosta ausente.
Parágrafo único. O produto pode estar adicionado de condimentos, especiarias e
outros ingredientes.
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Art. 486. Queijo Tipo Parmesão é o queijo que se obtém por coagulação do leite por
meio do coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada pela ação de
bactérias lácticas específicas, com a obtenção de uma massa cozida, prensada, salgada e
maturada pelo período mínimo de 6 (seis) meses, devendo apresentar as seguintes
características sensoriais:
I - consistência dura;
II - textura compacta, consistente, superfície de fratura granulosa e sem olhaduras;
III - cor ligeiramente amarelada;
IV - sabor salgado, ligeiramente picante;
V - odor suave, característico, agradável e bem desenvolvido; e
VI - crosta firme, lisa e não pegajosa.
Art. 487. Queijo Petit Suisse é o queijo de muito alta umidade, a ser consumido fresco,
obtido por coagulação do leite com coalho ou enzimas específicas ou bactérias específicas,
adicionado ou não de outras substâncias alimentícias, devendo apresentar as seguintes
características sensoriais:
I - consistência pastosa, branda ou mole;
II - cor branca ou de acordo com as substâncias adicionadas; e
III - sabor e odor próprios ou de acordo com as substâncias adicionadas.
Art. 488. Queijo Prato é o queijo que se obtém por coagulação do leite pasteurizado
por meio de coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada pela ação
de bactérias lácticas específicas, com a obtenção de uma massa semicozida, dessorada,
prensada, salgada e maturada pelo período mínimo de 25 (vinte e cinco) dias, devendo
apresentar as seguintes características sensoriais:
I - consistência semidura e elástica;
II - textura compacta, lisa, fechada ou com algumas olhaduras pequenas, bem
distribuídas;
III - cor amarelada ou amarelo-palha;
IV - sabor próprio, suave e não picante;
V - odor próprio e suave; e
VI - crosta fina, lisa, sem trincas ou ausente.
Art. 489. Queijo tipo Provolone Fresco é o queijo obtido por coagulação do leite
pasteurizado por meio de coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas,
complementada ou não pela ação de bactérias lácticas específicas, com a obtenção de uma
massa filada e não prensada, devendo apresentar as seguintes características sensoriais:
I - consistência semidura a semimole;
II - textura fibrosa, elástica e fechada;
III - cor branca a amarelada, uniforme;
IV - sabor lácteo, pouco desenvolvido;
V - odor lácteo, pouco perceptível; e
VI - crosta ausente.
§1º O produto pode estar adicionado de condimentos, especiarias e outros
ingredientes.
§2º Este tipo pode apresentar pequena quantidade de manteiga na sua massa, dando
lugar à variedade denominada “Butirro”.
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§3º Este queijo pode ser defumado, devendo atender às características sensoriais
adquiridas nesse processo.
Art. 490. Queijo tipo Provolone Curado é o queijo obtido por coagulação do leite
pasteurizado por meio de coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas,
complementada pela ação de bactérias lácticas específicas, com a obtenção de uma massa
filada, não prensada e maturada pelo período mínimo de 2 (dois) meses, devendo
apresentar as seguintes características sensoriais:
I - consistência semidura a dura, não elástica e untada;
II - textura fechada ou apresentando poucas olhaduras pequenas;
III - cor branco-creme e homogênea;
IV - sabor próprio, forte e picante;
V - odor próprio e acentuado; e
VI - crosta firme, lisa, resistente, destacável, de cor amarelo-parda.
§1º O produto pode estar adicionado de condimentos, especiarias e outros
ingredientes.
§2º Este queijo pode ser defumado, devendo atender às características sensoriais
adquiridas nesse processo.
Art. 491. Queijo tipo Caccio-cavalo, Fresco ou Curado é o queijo idêntico ao tipo
Provolone (Fresco ou Curado, conforme o caso) com formato ovalado ou piriforme.
Art. 492. Queijo Industrial Regional do Norte ou Queijo Tropical é o queijo obtido por
coagulação do leite pasteurizado por meio de coalho ou outras enzimas coagulantes
apropriadas, ou ambos, complementada pela ação de fermentos lácticos específicos ou de
soro- fermento, com a obtenção de uma massa dessorada, cozida, prensada, salgada pelo
período mínimo de 5 (cinco) dias e submetida à secagem pelo período mínimo de 10 (dez)
dias, destinado exclusivamente para processamento industrial, devendo apresentar as
seguintes características sensoriais:
I - consistência semidura a dura;
II - textura fechada, quebradiça e granulosa;
III - cor branco-amarelada;
IV - sabor ligeiramente picante;
V - odor característico; e
VI - crosta irregular.
Art. 493. Queijo Azul é o queijo obtido da coagulação do leite pasteurizado por meio
de coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas ou ambos, complementada ou não
pela ação de bactérias lácticas específicas, mediante processo de fabricação que utiliza
fungos específicos (Penicillium roqueforti), complementado ou não pela ação de fungos ou
leveduras subsidiários ou ambos, encarregados de conferir ao produto características típicas
durante os processos de elaboração e maturação pelo período mínimo de 35 (trinta e cinco)
dias.
Art. 494. Queijo tipo Roquefort é o queijo obtido do leite de ovelha cru ou
pasteurizado, de massa crua, não prensada, maturado pelo período mínimo de 3 (três)
meses e apresentando as formações características verde-azuladas bem distribuídas,
devidas ao Penicillium roqueforti.
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Art. 495. Queijo tipo Gorgonzola é o queijo de fabricação idêntica ao do tipo
Roquefort, diferenciando-se deste apenas por ser fabricado exclusivamente com leite de
vaca.
Art. 496. Queijo Ralado é o produto obtido por esfarelamento ou ralagem da massa de
uma ou até quatro variedades de queijos de baixa ou média umidade.
Art. 497. Permite-se exclusivamente para processamento industrial a fabricação de
queijos em formas e pesos diferentes dos estabelecidos em normas específicas, desde que
sejam mantidos os requisitos previstos para cada tipo de queijo.
Art. 498. Os tipos de queijos não previstos no presente Regulamento devem atender
as normas específicas.
Art. 499. Leites Fermentados são produtos lácteos ou produtos lácteos compostos
obtidos por coagulação e diminuição do pH do leite ou do leite reconstituído adicionados ou
não de outros produtos lácteos, por fermentação láctea mediante ação de cultivos de
microrganismos específicos, adicionados ou não de outras substâncias alimentícias.
Parágrafo único. Os microrganismos específicos devem ser viáveis, ativos e
abundantes no produto final durante seu prazo de validade.
Art. 500. Iogurte é o leite fermentado pela ação de cultivos proto-simbióticos de
Streptococcus salivarius ssp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, que
podem ser associados de forma complementar a outras bactérias ácido-lácticas que, por
sua atividade, contribuem para a determinação das características do produto final.
Art. 501. Leite Fermentado ou Cultivado é o leite fermentado pela ação de um ou
vários dos seguintes cultivos: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium
sp, Streptococcus salivarius ssp thermophilus ou outras bactérias ácido-lácticas que, por sua
atividade, contribuem para a determinação das características do produto final.
Art. 502. Coalhada é o leite fermentado pela ação de cultivos individuais ou mistos de
bactérias mesofílicas produtoras de ácido láctico.
Art. 503. Leite Acidófilo ou Acidofilado é o leite fermentado exclusivamente pela ação
de cultivos de Lactobacillus acidophilus.
Art. 504. Kefir é o leite fermentado pela ação de cultivos ácido-lácticos elaborados
com grãos de Kefir, Lactobacillus kefir, espécies dos gêneros Leuconostoc, Lactococcus e
Acetobacter com produção de ácido láctico, etanol e dióxido de carbono.
Parágrafo único. Os grãos de Kefir são constituídos por leveduras fermentadoras de
lactose (Kluyveromyces marxianus) e leveduras não fermentadoras de lactose
(Saccharomyces omnisporus, Saccharomyces cerevisae e Saccharomyces exiguus),
Lactobacillus casei, Bifidobacterium sp e Streptococcus salivarius ssp. Thermophilus.
Art. 505. Kumys é o leite fermentado pela ação de cultivos de Lactobacillus delbrueckii
ssp.bulgaricus e Kluyveromyces marxianus.
Art. 506. Leites concentrados e leites desidratados são os produtos lácteos resultantes
da desidratação parcial ou total do leite por processos tecnológicos específicos.
§1º Consideram-se produtos lácteos concentrados, o leite concentrado, o evaporado e
Município de Ipuaçu - SC - CNPJ n. 95.993.028/0001-83
Rua Zanella, n. 818, Centro. Ipuaçu – SC. CEP 89.832-000.
E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1163

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE IPUAÇU

o condensado, bem como outros produtos que atendam a essa descrição.
§2º Considera-se produto lácteo desidratado o leite em pó, bem como outros produtos
que vatendam a essa descrição.
Art. 507. Na fabricação dos leites concentrados e desidratados, a matéria-prima
utilizada deve atender as condições previstas no presente Regulamento e em normas
complementares.
Art. 508. Leite Concentrado é o produto resultante da desidratação parcial do leite
fluido ou obtido mediante outro processo tecnológico aprovado pelo SIM, de uso
exclusivamente industrial.
Art. 509. Leite Evaporado ou Leite Condensado sem Açúcar é o produto resultante da
desidratação parcial do leite ou obtido mediante outro processo tecnológico com
equivalência reconhecida pelo SIM, que resulte em produto de mesma composição e
características.
Art. 510. Leite Condensado é o produto resultante da desidratação parcial do leite
adicionado de açúcar ou obtido mediante outro processo tecnológico com equivalência
reconhecida pelo SIM, que resulte em produto de mesma composição e características.
Art. 511. Leite em Pó é o produto obtido por desidratação do leite, mediante processo
tecnológico específico.
Art. 512. O leite em pó deve atender às seguintes especificações:
I - ser fabricado com matéria-prima que satisfaça às exigências do presente
Regulamento e normas complementares;
II - apresentar composição de forma que o produto reconstituído, conforme indicação
na rotulagem, atenda ao padrão do leite de consumo a que corresponda;
III - não revelar presença de conservadores nem de antioxidantes; e
IV - ser envasado em recipientes de um único uso, herméticos, adequados para as
condições previstas de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada contra a
contaminação.
Parágrafo único. Quando necessário, pode ser realizado o tratamento do leite em pó
por injeção de gás inerte, aprovado pelo SIM.
Art. 513. Quanto ao teor de gordura, fica estabelecida a seguinte classificação para o
leite em pó:
I - integral, o que apresentar no mínimo 26% (vinte e seis por cento);
II - parcialmente desnatado, o que apresentar entre 1,5% (um inteiro e cinco décimos
por cento) e 25,9% (vinte e cinco e nove décimos por cento); ou
III - desnatado, o que apresentar menos que 1,5% (um inteiro e cinco décimos por
cento).
Parágrafo único. De acordo com o tratamento térmico empregado, o leite em pó
desnatado pode ser classificado como de baixo, médio ou alto tratamento, conforme o teor
de nitrogênio de proteína do soro não desnaturada.
Art. 514. Para os diferentes tipos de leite em pó, fica estabelecido o teor de proteína
mínimo de 34% (trinta e quatro por cento) massa/massa com base no extrato seco
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Art. 515. Leite Aromatizado é o produto lácteo resultante da mistura preparada com
leite e os seguintes ingredientes, de forma isolada ou combinada: cacau, chocolate, suco de
frutas e aromatizantes, opcionalmente adicionada de açúcar e aditivos funcionalmente
necessários para a sua elaboração e que apresente a proporção mínima de 85% (oitenta e
cinco por cento) massa/massa de leite no produto final, tal como se consome.
Art. 516. Leite modificado, fluido ou em pó, é o produto lácteo resultante da
modificação da composição do leite mediante a subtração ou adição dos seus constituintes,
excetuando-se a gordura láctea.
Art. 517. Doce de Leite é o produto lácteo ou produto lácteo composto obtido por
concentração, pela ação do calor, do leite ou leite reconstituído adicionado de sacarose,
com adição ou não de outras substâncias alimentícias.
Art. 518. Requeijão Industrial é o produto lácteo ou produto lácteo composto obtido
pela fusão de massa coalhada, cozida ou não, dessorada e lavada, obtida por coagulação
ácida ou enzimática, ou ambas, do leite pasteurizado, opcionalmente adicionado de creme
de leite, manteiga, gordura anidra de leite ou butter oil, separados ou em combinação,
devendo apresentar as seguintes características sensoriais:
I - consistência untável ou fatiável;
II - textura cremosa, fina, lisa ou compacta;
III - formato variável;
IV - cor e odor característicos; e
V - sabor a creme levemente ácido, opcionalmente salgado para o requeijão ou
requeijão cremoso, levemente ácido, salgado a ranço para o requeijão de manteiga.
Parágrafo único. O produto pode ser adicionado de condimentos, especiarias e
outros ingredientes.
Art. 519. Bebida Láctea é o produto lácteo ou produto lácteo composto obtido a partir
de leite ou leite reconstituído ou derivados de leite, adicionado ou não de ingredientes não
lácteos.
Parágrafo único. O percentual mínimo de proteína de origem láctea no produto final
deve variar de 1,0 a 1,7% (um a um inteiro e sete décimos por cento), de acordo com as
particularidades estabelecidas em normas específicas.
Art. 520. Composto Lácteo é o produto lácteo ou produto lácteo composto em pó
resultante da mistura de leite ou derivados de leite, adicionado ou não de ingredientes não
lácteos.
Parágrafo único. O percentual mínimo de proteína de origem láctea no produto final
deve variar de 9,0 a 13% (nove a treze por cento), de acordo com as particularidades
estabelecidas em normas específicas.
Art. 521. Queijo em Pó é o produto lácteo ou produto lácteo composto obtido por fusão
e desidratação, mediante um processo tecnológico específico, da mistura de uma ou mais
variedades de queijo, com ou sem adição de outros produtos lácteos, sólidos de origem
láctea, especiarias, condimentos ou outras substâncias alimentícias, no qual o queijo
constitui o ingrediente lácteo utilizado como matéria-prima preponderante na base láctea do
produto.
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Art. 522. Queijo Processado ou Fundido é o produto lácteo ou produto lácteo
composto obtido por trituração, mistura, fusão e emulsão por meio de calor e agentes
emulsionantes de uma ou mais variedades de queijo, com ou sem adição de outros produtos
lácteos, sólidos de origem láctea, especiarias, condimentos ou outras substâncias
alimentícias, na qual o queijo constitui o ingrediente lácteo utilizado como matéria-prima
preponderante na base láctea do produto.
Art. 523. Massa para Elaborar Queijo Mussarela ou Massa para Elaborar Requeijão
são os produtos lácteos intermediários destinados à elaboração de queijo mussarela ou
requeijão, respectivamente, exclusivos para processamento industrial.
I - a massa para elaborar queijo mussarela deve ser obtida por coagulação de leite
pasteurizado por meio de coalho ou enzimas coagulantes apropriadas ou ambos,
complementadas ou não por ação de bactérias lácticas específicas;
II - a massa para elaborar requeijão constitui-se de massa coalhada, cozida ou não,
dessorada e lavada, obtida por coagulação ácida ou enzimática do leite ou ambas.
Art. 524. Soro de Leite é o produto lácteo líquido extraído da coagulação do leite
utilizado no processo de fabricação de queijos, caseína e produtos similares.
Parágrafo único. O soro de leite deve conter no mínimo 0,7% (sete décimos por
cento) de proteína de origem láctea.
Art. 525. Soro de Leite Concentrado é o produto lácteo resultante da desidratação
parcial do soro fluido ou obtido por outro processo tecnológico com equivalência
reconhecida pelo SIM. Art. 52.6 Soro de Leite em Pó é o produto lácteo obtido por
desidratação do soro de leite mediante processo tecnológico específico.
Paragrafo único. O soro de leite em pó deve conter no mínimo 10% (dez por cento)
de proteína de origem láctea.
Art. 526. Gordura anidra de leite ou Butteroil é o produto lácteo gorduroso obtido a
partir de creme de leite ou manteiga pela eliminação quase total de água e sólidos não
gordurosos, mediante processos tecnológicos específicos.
Art. 527. Lactose é o açúcar do leite obtido mediante processos tecnológicos
específicos.
Art. 528. Lactoalbumina é o produto lácteo resultante da precipitação pelo calor das
albuminas solúveis do soro oriundo da fabricação de queijos ou de caseína.
Art. 529. Leitelho é o produto lácteo resultante da batedura do creme pasteurizado
durante o processo de fabricação da manteiga, podendo ser apresentado na forma líquida,
concentrada ou em pó.
Art. 530. Caseína Alimentar é o produto lácteo resultante da precipitação do leite
desnatado por ação enzimática ou mediante acidificação a pH 4,6 a 4,7 (quatro inteiros e
seis décimos a quatro inteiros e sete décimos), lavado e desidratado por processos
tecnológicos específicos.
Art. 531. Caseinato Alimentício é o produto lácteo obtido por reação da caseína
alimentar ou da coalhada da caseína alimentar fresca com soluções de hidróxidos ou sais
alcalinos ou alcalino-terrosos ou de amônia de qualidade alimentícia, posteriormente lavado
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e submetido à secagem, mediante processos tecnológicos específicos.
Art. 532. Caseína Industrial é o produto não alimentício obtido pela precipitação do
leite desnatado mediante a aplicação de soro ácido, de coalho, de ácidos orgânicos ou
minerais.
Art. 533. Produtos Lácteos Protéicos são os produtos lácteos obtidos por separação
física das caseínas e das soroproteínas por tecnologia de membrana ou outro processo
tecnológico com equivalência reconhecida pelo SIM.
Art. 534. Farinha láctea é o produto resultante da dessecação, em condições próprias,
da mistura de farinhas de cereais ou leguminosas com leite, nas suas diversas formas e
tratamentos, e adicionada ou não de outras substâncias alimentícias.
§1º O amido das farinhas deve ter sido tornado solúvel por técnica apropriada.
§2º O rótulo da farinha láctea deve apresentar no painel principal, logo abaixo da
denominação de venda, em caracteres destacados, uniformes em corpo e cor sem
intercalação de dizeres ou desenhos, em caixa alta e em negrito a expressão CONTÉM.
XX% DE LEITE.
Art. 535. Admite-se a separação de outros constituintes do leite pela tecnologia de
membrana ou outro processo tecnológico com equivalência reconhecida pelo SIM.
Art. 536. Além dos produtos já mencionados, são considerados derivados do leite
outros produtos que se enquadrem na classificação de produto lácteo, produto lácteo
composto ou mistura, de acordo com o disposto no presente Regulamento.
XIV - ESTABELECIMENTO DE ABATE E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PESCADO
Art. 537. Estabelecimento de Abate e Industrialização de Pescado é o
estabelecimento que possui dependências, instalações e equipamentos para recepção,
lavagem,
insensibilização,
abate,
processamento,
transformação,
preparação,
acondicionamento e frigorificação, com fluxo adequado à espécie de pescado a ser abatida,
dispondo ou não de instalações para o aproveitamento de produtos não comestíveis.
Art. 538. Estação Depuradora de Moluscos Bivalves é o estabelecimento que possui
dependências próprias para recepção, depuração, embalagem e expedição de moluscos
bivalves.
Art. 539. São produtos e derivados comestíveis de pescado aqueles elaborados a
partir de pescado inteiro ou parte dele, aptos para o consumo humano.
Parágrafo único. Qualquer derivado de pescado deve conter no mínimo 50%
(cinquenta por cento) de pescado. Esse percentual não prevalecerá para produtos
compostos à base de pescado, os quais devem ser submetidos à análise e registro junto ao
SIM.
Art. 540. Os controles oficiais do pescado, seus produtos, derivados e compostos, no
que for aplicável, abrangem, entre outros:
I - origem das matérias-primas;
II - análises sensoriais;
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III - indicadores de frescor;
IV - histamina, nas espécies formadoras;
V - outras análises físico-químicas ou microbiológicas;
VI - aditivos, resíduos de produtos de uso veterinário e contaminantes;
VII - biotoxinas ou outras toxinas perigosas para saúde humana;
VIII - parasitos;
IX - espécies venenosas, como das famílias Tetraodontidae, Diodontidae, Molidae e
Canthigasteridae; e
X - espécies causadores de distúrbios gastrintestinais, como Ruvettus pretiosus e
Lepdocybium flavobrunneum.
Art. 541. Os produtos, derivados e compostos comestíveis de pescado, de acordo
com o processamento, compreendem:
I - produtos frescos;
II - produtos resfriados;
III - produtos congelados;
IV - produtos descongelados;
V - Carne Mecanicamente Separada de pescado;
VI - Surimi;
VII - produtos a base de surimi;
VIII - produtos de pescado empanados;
IX - produtos de pescado em conserva;
X - produtos de pescado em semiconserva;
XI - patê ou pasta de pescado;
XII - caldo de pescado;
XIII - produtos de pescado embutidos;
XIV - produtos de pescado secos e curados;
XV - produtos de pescado liofilizados;
XVI - concentrado protéico de pescado;
XVII - extrato de pescado;
XVIII - gelatina de pescado; e
XIX - geléia de pescado.
Parágrafo único. É permitido o preparo de outros tipos de produtos, derivados e
compostos de pescado, desde que aprovados pelo SIM.
Art. 542. Produtos frescos são aqueles obtidos de pescado fresco, não transformado,
inteiro ou preparado, acondicionados, conservados pela ação do gelo ou outros métodos de
conservação de efeito similar, mantido unicamente em temperaturas próximas à de gelo
fundente.
Parágrafo único. Entende-se por preparados aqueles produtos que foram submetidos
a uma operação que alterou a sua integridade anatômica, tal como a evisceração, o
descabeçamento, os diferentes cortes e outras formas de apresentação.
Art. 543. Produtos resfriados são aqueles obtidos de pescado, transformados,
embalados e mantidos sob refrigeração.
§1º Entende-se por transformados aqueles produtos resultantes da transformação da
natureza do pescado, de forma que não seja possível retornar às características originais.
§2º Os produtos obtidos de répteis e anfíbios, mesmo quando não transformados,
podem ser designados como resfriados.
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Art. 544. Produtos congelados de pescado são aqueles submetidos a processos
específicos de congelamento, em equipamento que permita a ultrapassagem da zona
crítica, compreendida de –0,5°C (cinco décimos de grau Celsius negativo) a –5°C (cinco
graus Celsius negativos) em tempo não superior a 2 (duas)horas.
§1º O produto somente pode ser considerado congelado após a temperatura de seu
centro térmico alcançar –18ºC (dezoito graus Celsius negativos).
§2º As câmaras de estocagem do estabelecimento produtor devem possuir condições
de armazenar o produto a temperaturas não superiores a –18ºC (dezoito graus Celsius
negativos).
§3º É permitida a utilização do congelador salmourador, quando o pescado for
destinado como matéria prima para a elaboração de conservas, desde que seja atendido o
conceito de congelamento rápido e atinja temperatura não superior a -9°C (nove graus
Celsius negativos) em seu centro térmico, devendo ter como limite máximo esta temperatura
durante a armazenagem.
Art. 545. Produtos descongelados de pescado são aqueles que foram inicialmente
congelados e submetidos a um processo específico de elevação de temperatura acima do
ponto de congelamento e mantidos em temperaturas próximas à de gelo fundente.
Parágrafo único. Na designação do produto deve ser incluída a palavra
descongelado. O rótulo dos produtos previstos neste parágrafo deve apresentar no painel
principal, logo abaixo da denominação de venda, em caracteres destacados, uniformes em
corpo e cor sem intercalação de dizeres ou desenhos, em caixa alta e em negrito a
expressão NÃO RECONGELAR.
Art. 546. Carne Mecanicamente Separada de Pescado é o produto congelado obtido
de pescado, envolvendo o descabeçamento, a evisceração e a limpeza dos mesmos e a
separação mecânica da carne das demais estruturas inerentes à espécie, como espinhas,
ossos e pele.
§1º A carne mecanicamente separada de pescado pode ser lavada e posteriormente
drenada, adicionada ou não de aditivos.
§2º O produto é designado Carne Mecanicamente Separada seguido do nome da
espécie ou das espécies de pescado que o constitua.
I - pode ser obtido de peixes de pequeno porte provenientes da fauna acompanhante e
outros não classificados para cortes nobres, que apresentem boa qualidade, resíduos de
filetagem, carcaças, espinhaços ou partes destes, desde que sejam considerados os riscos
de sua utilização.
II - pode ser obtido por diferentes equipamentos e o produto deve ser classificado de
acordo com a composição da matéria-prima, as técnicas de fabricação e as características
físico-químicas de cada tipo.
§3º Não é permitida a utilização de Carne Mecanicamente Separada de pescado em
produtos não submetidos a tratamento térmico.
§4º Os produtos que contenham Carne Mecanicamente Separada de pescado devem
atender as normas específicas.
Art. 547. Surimi é o produto congelado obtido a partir da Carne Mecanicamente
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Separada de pescado, submetida a lavagens sucessivas, drenagem e refino, adicionada de
aditivos.
Art. 548. Produtos à base de surimi são aqueles produtos congelados elaborados com
Surimi, adicionados de ingredientes e aditivos.
Art. 549. Produtos de pescado empanados são aqueles congelados elaborados a
partir de pescado, seus produtos ou ambos, adicionados de ingredientes, permitindo-se a
adição de aditivos e coadjuvantes de tecnologia, moldados ou não e revestidos de cobertura
apropriada que o caracterize, submetidos ou não a tratamento térmico.
Art. 550. Produto de pescado em conserva é aquele elaborado com pescado,
adicionado de ingredientes, permitindo-se a adição de aditivos e coadjuvantes de tecnologia,
envasado em recipientes hermeticamente fechados e submetidos à esterilização comercial.
Art. 551. As conservas de pescado compreendem, entre outras:
I - Conserva ao Próprio Suco com outro meio de cobertura;
II - Conserva em Azeite ou em Óleos Comestíveis;
III - Conserva em Escabeche;
IV - Conserva em Vinho Branco; e
V - Conserva em Molho.
§1º A Conserva de Pescado ao Próprio Suco com outro meio de cobertura é o produto
em que o pescado preserva seu próprio líquido de constituição acrescido de outro meio de
cobertura, adicionado ou não de ingredientes e aditivos.
§2º A Conserva de Pescado em Azeite ou em Óleo Comestível é o produto que tenha
por meio de cobertura azeite de oliva ou óleo comestível, adicionado ou não de ingredientes
e aditivos.
I - o azeite ou o óleo comestível utilizado isoladamente ou em mistura com outros
ingredientes deve ser puro;
II - permite-se o emprego de um único óleo ou a mistura de vários óleos comestíveis
na elaboração das conservas de que trata o presente parágrafo, a juízo do SIM; e
III - a designação em azeite fica reservada para as conservas que tenham azeite de
oliva como meio de cobertura.
§3º A Conserva de Pescado em Escabeche é o produto que tenha por meio de
cobertura, vinagre, adicionado de sal, acrescido ou não de outros ácidos alimentícios e
substâncias aromáticas, com pH apropriado ao produto.
§4º A Conserva de Pescado em Vinho Branco é o produto que tenha por meio de
cobertura principal vinho branco, adicionado ou não de ingredientes e aditivos.
§5º A Conserva de Pescado em Molho é o produto que tenha por meio de cobertura
molho com base em meio aquoso ou gorduroso, adicionado ou não de aditivos. Na
composição dos diferentes molhos, o ingrediente principal que o caracteriza deve fazer parte
do nome do produto.
§6º As conservas de pescado submetidas à esterilização comercial devem seguir as
normas específicas e os controles e verificações exigidos para as conservas de produtos
cárneos.
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Art. 552. Produto de pescado em semi-conserva é aquele obtido pelo tratamento
específico do pescado por meio do sal, adicionados ou não de ingredientes, aditivos e
coadjuvantes de tecnologia, envasado em recipientes hermeticamente fechados, não
esterilizados pelo calor, conservado ou não sob refrigeração.
Art. 553. As semi-conservas de pescado compreendem, entre outras:
I - Pescado Anchovado; e
II - Pescado em Escabeche.
§1º A Semiconserva de Pescado Anchovado é o produto obtido a partir da cura
prolongada do pescado pelo sal e micro-organismos fermentativos, até que atinja
características sensoriais específicas de cor, sabor, odor e textura, adicionado ou não de
ingredientes e aditivos, envasado com óleos comestíveis ou azeite de oliva.
§2º A Semiconserva de Pescado em Escabeche é o produto que tenha por meio de
cobertura, o vinagre, adicionado de sal, acrescido ou não de outros ácidos alimentícios e
substâncias aromáticas, com pH apropriado ao produto.
Art. 554. Patê ou Pasta de pescado, seguido das especificações que couberem, é o
produto industrializado obtido a partir do pescado, partes dele ou seus produtos comestíveis,
transformados em pasta, adicionados de ingredientes e aditivos, submetidos a processo
tecnológico específico.
Parágrafo único. O produto deve ser classificado de acordo com a composição da
matéria-prima, as técnicas de fabricação e as características físico-químicas de cada tipo de
produto, conforme disposto em normas complementares.
Art. 555. Caldo de pescado, seguido das designações que couberem, é o produto
líquido obtido pelo cozimento das partes comestíveis de pescado, adicionado ou não de
ingredientes e aditivos.
Art. 556. Embutidos de pescado são aqueles produtos elaborados com pescado,
adicionados de ingredientes e aditivos, curados ou não, cozidos ou não, defumados ou não
e dessecados ou não.
Art. 557. Produtos Curados de pescado são aqueles provenientes de pescado, tratado
pelo sal, adicionados ou não de aditivos.
Parágrafo único. O tratamento pelo sal pode ser realizado por meio de salgas úmida,
seca ou mista.
Art. 558. Os Produtos Curados de Pescado compreendem, entre outros:
I - Pescado Salgado;
II - Pescado Salgado-Seco;
III - Pescado Prensado; e
IV - Pescado Defumado.
§1º O Pescado Salgado é o produto obtido pelo tratamento de pescado com sal,
adicionado ou não de aditivos. O Pescado Salgado quando envasado em salmoura é
designado Pescado em Salmoura.
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§2º O Pescado Salgado-Seco é o produto obtido pelo tratamento de pescado com sal,
adicionado ou não de aditivos e seguido de dessecação.
§3º O Pescado Prensado é o produto obtido pelo tratamento de pescado com sal,
adicionado ou não de aditivos e seguido de prensagem.
§4º O Pescado Defumado é o produto obtido pelo tratamento de pescado com sal,
adicionado ou não de aditivos e seguido de defumação.
Art. 559. Os Produtos Secos ou Desidratados de pescado compreendem, entre
outros:
I - Pescado Seco ou Desidratado por processo natural; e
II - Pescado Seco ou Desidratado por processo artificial.
§1º Pescado Seco ou Desidratado por processo natural é o produto obtido pela
dessecação do pescado, adicionado ou não de aditivos, objetivando um produto estável à
temperatura ambiente.
§2º Pescado Seco ou Desidratado por processo artificial é o produto obtido pela
dessecação profunda do pescado, em equipamento específico, adicionado ou não de
aditivos.
I - Pescado Liofilizado é o produto obtido pela desidratação do pescado, em
equipamento específico, por meio do processo de liofilização, adicionado ou não de aditivos.
a) o processo de liofilização é realizado em temperatura baixa e sob vácuo, com a
eliminação de água e substâncias voláteis.
Art. 560. Concentrado proteico de pescado é o produto estável à temperatura
ambiente resultante da transformação do pescado, na qual se tenha concentrado a proteína,
extraindo-se água e gordura, por meio de tecnologia apropriada.
Art. 561. Extrato de pescado, seguido das designações que couberem, é o caldo de
pescado concentrado, adicionado ou não de ingredientes e aditivos.
Art. 562. Gelatina de pescado é o produto obtido a partir de proteínas naturais
solúveis, coaguladas ou não, obtidas pela hidrólise do colágeno presente em tecidos de
pescado como bexiga natatória, ossos, peles e cartilagens.
Art. 563. Geleia de pescado, seguido das designações que couberem, é o caldo de
pescado adicionado de gelatina comestível.
Art. 564. O pescado, seus produtos, derivados e compostos comestíveis, respeitadas
as particularidades de cada espécie, de acordo com o processo de elaboração, são
considerados alterados quando apresentem:
I - deteriorações em suas características físicas, químicas ou biológicas;
II - alterações em suas características sensoriais;
III - alterações em suas características intrínsecas ou nutricionais;
IV - tratamento tecnológico inadequado;
V - cistos, larvas e parasitos;
VI - corpos estranhos, sujidades ou outras evidências que demonstrem pouco cuidado
na manipulação, elaboração, preparo, conservação ou acondicionamento; e
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VII - apresente outras alterações que os tornem impróprios, a juízo do SIM.
Parágrafo único. Os produtos nessas condições serão apreendidos cautelarmente e
terão seu destino definido pela Inspeção, de acordo com as normas de destinação
estabelecidas pelo SIM.
Art. 565. O pescado, seus produtos, derivados e compostos comestíveis, respeitadas
as particularidades de cada espécie, de acordo com o processamento, devem ser
considerados alterados e impróprios para consumo humano na forma em que se
apresentam, no todo ou em partes, quando apresentem:
I - a superfície úmida, pegajosa e exsudativa;
II - partes ou áreas flácidas ou com consistência anormal à palpação;
III - sinais de deterioração;
IV - coloração ou manchas impróprias;
V - perfuração dos envoltórios dos embutidos por parasitos;
VI - odor e sabor estranhos;
VII - resultados das análises físicas, químicas, microbiológicas, parasitológicas, de
resíduos de produtos de uso veterinário ou de contaminantes acima dos limites máximos
estabelecidos pela legislação específica; e
VIII - cistos, larvas ou parasitos em proporção maior que a estabelecida em normas
complementares.
Parágrafo único. Podem ser também considerados impróprios para o consumo
humano, na forma como se apresentam, quando divergirem do disposto no presente
Regulamento para os produtos cárneos, naquilo que lhes for aplicável.
Art. 566. O pescado, seus produtos, derivados e compostos comestíveis são
considerados fraudados (adulterados ou falsificados) quando:
I - elaborados com pescado diferente da espécie declarada no rótulo;
II - contenham substâncias estranhas à sua composição;
III - apresentem composição ou formulações diferentes das permitidas pela legislação;
IV - houver adição de água ou outras substâncias com o intuito de aumentar o volume
e o peso do produto;
V - apresentar adulteração na data de fabricação, data ou prazo de validade do
produto;
VI - utilizadas denominações diferentes das previstas no presente Regulamento; ou
VII - utilizados procedimentos técnicos inadequados que alterem as características
sensoriais, podendo atingir os componentes do alimento, comprometendo sua inocuidade,
qualidade ou valor nutritivo.
Art. 567. Na elaboração de produtos, derivados e compostos comestíveis de pescado
devem ser seguidas, naquilo que lhes for aplicável, as exigências previstas no presente
Regulamento para os produtos cárneos e legislação específica.
Art. 568. Produtos não comestíveis de pescado são obtidos de pescado ou qualquer
resíduo deste, que se enquadre nas denominações e especificações do presente
Regulamento.
Parágrafo único. Os resíduos resultantes da manipulação e elaboração de pescado,
bem como o pescado condenado, considerando os riscos de sua utilização devem ser
destinados preferencialmente ao preparo de produtos não comestíveis.
Art. 569. São considerados produtos não comestíveis de pescado a farinha de
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pescado, o óleo de pescado, a cola de pescado, o solúvel concentrado de pescado e o
pescado para isca, entre outros.
§1º A definição dos referidos produtos bem como de suas características de
identidade e qualidade devem ser regulamentadas pelo setor competente da Secretaria
Municipal de Agricultura.
§2º A farinha de pescado que não atender às especificações deste Regulamento e
todo produto não comestível que possa ser utilizado como fertilizante podem ser destinados
à preparação de adubo de pescado.
Art. 570. Na elaboração de produtos não comestíveis de pescado devem ser
seguidas, naquilo que lhes for aplicável, as exigências previstas no presente Regulamento
para os produtos cárneos e legislação específica.
Art. 571. Tanques de depuração deverá ser revestido com material impermeável com
o objetivo de proporcionar o esvaziamento do trato digestivo dos peixes de cultivo e
eliminação de resíduos terapêuticos.
Parágrafo único. Poderão ser dispensados caso o lote venha acompanhado de
Atestado emitido pelo Responsável Técnico do criatório informando a depuração realizada
na propriedade.
Art. 572. A recepção do pescado deverá ser feita em área coberta com pé direito de
no mínimo 3 (três) metros.
Parágrafo único. Esta seção será separada fisicamente por parede inteira e sem
possibilidade de trânsito de pessoal entre esta e a seção de evisceração e filetagem.
Art. 573. A comunicação da seção de recepção e de evisceração dar-se-á através do
cilindro ou esteira de lavagem do pescado.
Art. 574. Para a evisceração e filetagem deverá dispor de mesa para descamação,
evisceração, coureamento e corte (postagem ou filetagem) com uma tomada de água a
cada m2 de mesa.
§1º A disposição das mesas deverá viabilizar a produção de tal maneira que não haja
refluxo do produto.
§2º A embalagem primária poderá ser realizada nesta seção quando houver espaço e
mesa exclusiva para esta operação, sem prejuízo das demais.
Art. 575. Deverá dispor de instalações ou equipamentos adequados à colheita e
transporte de resíduos de pescado, resultantes do processamento, para o exterior das áreas
de manipulação de produtos comestíveis.
Art. 576. Quando houver, a seção de embalagem secundária será anexa à seção de
processamento, separada desta através de parede e servirá para o acondicionamento
secundário dos produtos que já receberam a sua embalagem primária na seção de
processamento.
Parágrafo único. A operação da embalagem secundária poderá também ser realizada
na seção de expedição quando esta for totalmente fechada e possuir espaços que permita
tal operação sem prejuízo das demais.
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Art. 577. As embalagens secundárias ficarão depositadas em seção independente que
se comunicará apenas por óculo com a seção de embalagem secundária e o acesso a este
depósito será independente do acesso às seções de industrialização.
Parágrafo único. Quando se tratar de agroindústria rural de pequeno porte as
embalagens secundárias poderão permanecer na seção de expedição, desde que tenha
espaço para tal.
Art. 578. Deverá possuir instalações para o fabrico e armazenagem de gelo, podendo
esta exigência, apenas no que tange à fabricação, ser dispensada em regiões onde exista
facilidade para aquisição de gelo de comprovada qualidade sanitária.
Parágrafo único. Preferencialmente o silo para o gelo deverá estar localizado em
nível superior às demais dependências e, por gravidade, seja conduzido aos diferentes
locais onde o gelo será necessário.
Art. 579. O estabelecimento possuirá câmaras de resfriamento ou isotérmicas que se
fizerem necessárias em número e área suficientes segundo a capacidade do
estabelecimento.
Art. 580. As câmaras de resfriamento ou isotérmicas serão construídas obedecendo
normas, tais como:
I - as portas terão largura mínima de 1,20 (um metro e vinte centímetros);
II - as portas serão sempre metálicas ou de chapas plásticas, lisas, resistentes a
impactos e de fácil limpeza;
III - possuir piso de concreto ou outro material de alta resistência, liso, de fácil
higienização e sempre com declive em direção às portas, não podendo existir ralos em seu
interior;
IV - possuir estrados de material impermeável para deposição de caixas de produtos.
Art. 581. A construção das câmaras de resfriamento poderá ser em alvenaria ou
totalmente em isopainéis metálicos.
Parágrafo único. Quando construídas de alvenaria, as paredes internas serão
perfeitamente lisas e sem pintura, visando facilitar a sua higienização.
Art. 582. No caso de pescado fresco serão usadas as câmaras isotérmicas e, para o
pescado resfriado serão usadas as câmaras de resfriamento que mantenham o pescado
com temperatura entre – 0,5°C e – 2°C.
Art. 583. Os túneis de congelamento rápido, quando necessário, terão de atingir
temperaturas não superiores a – 25°C (menos vinte e cinco graus) e fazer com que a
temperatura no centro dos produtos chegue até -18 à -20ºC (menos dezoito à menos vinte
graus centígrados) no menor período possível.
§1º Poderão ser construídos em alvenaria ou totalmente em isopainéis metálicos.
§2º Quando construídos em alvenaria, os túneis de congelamento terão paredes lisas
e sem pintura para facilitar a sua higienização. As suas portas serão sempre metálicas ou de
material plástico resistente à impactos e à baixas temperaturas, e terão largura mínima de
1,20m (um metro e vinte centímetros).
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§ 3º Será admitido o congelamento em freezer com as seguintes ressalvas:
a) o freezer usado para congelamento não poderá ser usado também para estocagem;
b) os produtos a serem congelados deverão ser dispostos em prateleiras permitindo o
espaçamento a fim de acelerar o congelamento.
Art. 584. A câmara de estocagem de congelados deve ser construída em alvenaria ou
totalmente em isopainéis metálicos, as paredes serão sempre lisas, impermeáveis e de fácil
higienização, não sendo usado nenhum tipo de pintura, a iluminação será com lâmpadas
providas de protetores contra estilhaços, as portas serão sempre metálicas ou de material
plástico resistente à impactos e mudanças bruscas de temperatura e terão largura mínima
de 1,20 m (um metro e vinte centímetros).
§1º Os produtos depositados devem estar totalmente congelados e adequadamente
embalados e identificados.
§2º Só serão transferidos dos túneis de congelamento para a câmara de estocagem
os produtos que já tenham atingidos -18 a -20°C (menos dezoito à menos vinte graus
centígrados) no seu interior e nessa câmara os produtos ficarão armazenados sobre
estrados ou em paletes, afastados das paredes e do teto e em temperatura nunca superior à
-18ºC (menos dezoito graus centígrados) até a sua expedição.
§3º Será admitida a estocagem em freezers.
Art. 585. A sala de fracionamento de produto congelado deverá existir nos
estabelecimentos que realizarem fracionamento de embalagens master, de produtos
previamente congelados.
§1º Esta sala possuirá as seguintes características:
I - Pé-direito mínimo de 2,70m (dois metros e setenta centímetros).
II - Sistema que permita que a temperatura da sala mantenha-se entre 14°C e 16°C
(quatorze e dezesseis graus centígrados) durante os trabalhos;
III - O uso de janelas nesta seção não é recomendado, pois a existência destas
prejudicará a sua climatização e caso for de interesse da empresa a iluminação natural da
seção, poderão ser utilizados tijolos de vidro refratário ou outro mecanismo aprovado pela
inspeção;
IV - Ser localizada contígua às câmaras de estocagem de matéria-prima, de maneira
que o produto congelado ao sair das câmaras com destino à sala de fracionamento não
transitem pelo interior de nenhuma outra seção, bem como manter proximidade com a
câmara de produtos prontos, com a expedição e com o depósito de embalagens.
V - Possuir seção de embalagem secundária independente da sala de fracionamento,
podendo para isto ser utilizada uma antecâmara ou na seção de expedição, desde que esta
possua dimensões que permitam a execução desta operação, sem prejuízo do trânsito dos
demais produtos neste setor.
§2º Quando se tratar de agroindústria rural de pequeno porte o fracionamento de
embalagens master poderá ocorrer na seção de evisceração e filetagem, desde que tenha
espaço e equipada para tal e realizado em momentos diferentes.
Art. 586. Na seção de higienização de caixas e bandejas o uso de madeira é proibido,
que terá tanques de alvenaria revestidos de azulejos, de material inox ou de fibra de vidro,
lisos e de fácil higienização e disporá ainda de água sob pressão e de estrados plásticos ou
galvanizados, sendo que os equipamentos e utensílios higienizados não poderão ficar
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Art. 587. A seção de expedição possuirá plataforma para o carregamento, devendo
sua port acoplar às portas dos veículos.
Art. 588. O pé-direito deverá ter no mínimo 2,60m (dois metros e sessenta
centímetros).
Art. 589. As mesas de evisceração e inspeção poderão ser fixas ou móveis (mesa
rolante) e quando móvel (rolante) a mesa poderá ser de esteira única ou esteira dupla.
Art. 590. Preferencialmente, as mesas de evisceração deverão possuir sistema de
condução de resíduos no sentido contrário ao fluxo de produção, isto é, os resíduos deverão
ser conduzidos em direção à entrada do pescado na mesa, enquanto que o pescado já
eviscerado se encaminhará às seções de resfriamento ou industrialização.
Art. 591. As pessoas que exercem operações na área suja não poderão exercer
operações na área limpa.
Art. 592. O almoxarifado, quando necessário, será de alvenaria, ventilados e com
acesso independente ao das diversas seções da indústria, podendo ter comunicação com
estas através de óculo para passagem de material
Art. 593. A existência de varejo na mesma área da indústria implicará no seu registro
no órgão competente, independente do registro da indústria e as atividades e os acessos
serão totalmente independentes tolerando-se a comunicação interna do varejo com a
indústria por óculo.
Art. 594. A seção de preparação de condimentos, quando necessária, localizar-se-á
contígua à sala de processamento (manipulação) de produtos, comunicando-se diretamente
com esta através de porta, sendo que quando possuir área suficiente servirá também como
depósito de condimentos e ingredientes, e neste caso deverá possuir acesso externo pare
este.
Parágrafo único. Esta seção poderá ser substituída por espaço específico dentro da
sala de processamento.
Art. 595. Os condimentos e ingredientes estarão adequadamente protegidos de
poeira, umidade e ataque de insetos e roedores, devendo ficar sempre afastados do piso e
paredes para facilitar a higienização da seção.
Art. 596. Cuidados especiais deverão ser dispensados aos nitritos e nitratos pelo
perigo à saúde que os mesmos representam.
Art. 597. A seção de cozimento deverá ser independente da seção de processamento
e das demais seções e terá portas com fechamento automático, possuirá como
equipamentos tanques de aço inoxidável com circulação de vapor para aquecimento de
água, podendo ter mesas inox, exaustores etc.
Art. 598. Os fumeiros serão construídos inteiramente de alvenaria, não se permitindo
pisos e portas de madeira e as aberturas para acesso da lenha e para a limpeza deverão
ser externas.
Art. 599. A seção de despolpadeira deverá ser mantida a temperatura de 10°C
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XV - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 600. A Secretaria Municipal de Agricultura publicará normas complementares
sobre a elaboração e uso de selos e carimbos relativos ao Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 601. Sempre que necessário, o SIM solicitará parecer do órgão competente da
saúde para registro de produtos com alegações funcionais, indicação para alimentação de
criança de primeira infância ou grupos populacionais que apresentem condições
metabólicas e fisiológicas específicas ou outros que não estejam estabelecidas em normas
específicas.
Art. 602. A Secretaria Municipal de Agricultura editará normas específicas para venda
direta de produtos em pequenas quantidades, no prazo de 120 dias após a publicação deste
Regulamento, de acordo com o Decreto Federal nº 7.541/2006 e alterações posteriores.
Art. 603. O SIM e o setor competente pela sanidade animal, no âmbito de suas
competências, atuarão conjuntamente no sentido de salvaguardar a saúde animal e a
segurança alimentar.
§1º O SIM poderá implementar procedimentos complementares de inspeção e
fiscalização para subsidiar as ações do setor competente pela sanidade animal do Município
no diagnóstico e controle de doenças não previstas neste Regulamento, exóticas ou não,
que possam ocorrer no município.
§2º Quando houver suspeita de doenças infectocontagiosas de notificação imediata,
nas atividades de fiscalização e inspeção sanitária, a Inspeção deverá notificar ao setor
competente responsável pela sanidade animal.
Art. 604. Compete ao alto Municipal de Agricultura debater, aconselhar, sugerir e
definir assuntos ligados a execução dos serviços de inspeção e de fiscalização sanitária e
sobre criação de regulamentos, normas, portarias e outros.
§1º No Conselho Municipal de Agricultura deverão participar representantes da
Secretaria Municipal de Agricultura e da Saúde, dos agricultores e dos consumidores e
outros de interesse público ligados ao tema.
§2º A Secretaria Municipal de Agricultura deverá publicar as demais normas de
instalação e de funcionamento do Conselho de Inspeção no prazo de 90 dias após a
publicação deste Regulamento.
Art. 605. A Secretaria Municipal de Agricultura terá prazo de 120 dias após a
publicação deste Regulamento para constituir o sistema único de informações sobre todo o
trabalho e procedimentos de inspeção e de fiscalização sanitária, gerando registros
auditáveis.
Parágrafo único. Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura a
alimentação e manutenção do sistema único de informações sobre a inspeção e a
fiscalização sanitária do respectivo município.
Art. 606. O SIM proporcionará aos seus servidores treinamento e capacitação em
universidades, centros de pesquisa e demais instituições públicas e privadas, com a
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finalidade de aprimoramento técnico e profissional, inclusive por meio de acordos e
convênios de intercâmbio técnico com órgãos congêneres.
Art. 607. As penalidades aos infratores serão determinadas conforme o presente
Decreto.
Art. 608. As infrações a este Decreto serão punidas pelos servidores do SIM ou do
Departamento de Vigilância Sanitária e consistirão de apreensão ou condenação das
matérias-primas e produtos, multas, suspensão temporária da Inspeção Sanitária Municipal
e cassação do registro ou relacionamento do estabelecimento.
Parágrafo único. Quando as infrações sanitárias forem mais graves além da
imposição de penalidades o SIM informará oficialmente o Ministério Público.
Art. 609. As infrações ao presente Decreto serão punidas administrativamente e,
quando for o caso, mediante responsabilidade criminal.
Parágrafo único. Incluem-se entre as infrações previstas neste Decreto atos que
procurem embaraçar a ação dos servidores do SIM ou de outros órgãos no exercício de
suas funções, visando impedir, dificultar ou burlar os trabalhos de fiscalização; desacato,
suborno ou simples tentativa; informações inexatas sobre dados estatísticos referentes à
quantidade, qualidade e procedência dos produtos e, de modo geral qualquer sonegação
que seja feita sobre assunto que direta ou indiretamente interesse à inspeção industrial e
sanitária de produtos de origem animal.
Art. 610. As penas administrativas a serem aplicadas por servidores do SIM ou da
Vigilância Sanitária constarão de apreensão ou condenação das matérias-primas e
produtos, multas, suspensão temporária da Inspeção Sanitária e cassação do registro ou
relacionamento do estabelecimento.
Art. 611. Para efeito de apreensão ou condenação, além dos casos específicos
previstos neste Decreto consideram-se impróprios para consumo, no todo ou em parte, os
produtos de origem animal que:
I - se apresentem danificados por umidade ou fermentação, rançosos, mofados ou
bolorentos, com caracteres físicos ou organolépticos anormais, contendo quaisquer
sujidades ou que demonstrem pouco cuidado na manipulação, elaboração, preparo,
conservação ou acondicionamento;
II - forem adulterados, fraudados ou falsificados;
III - contiverem substâncias tóxicas ou nocivas à saúde;
IV - forem prejudiciais ou imprestáveis à alimentação por qualquer motivo;
V - não estiverem de acordo com o previsto no presente Decreto.
Parágrafo único. Nos casos do presente artigo, independentemente de quaisquer
outras penalidades que couberem, tais como multas, suspensão da Inspeção Municipal ou
cassação do registro ou relacionamento, será adotado o seguinte critério:
I - nos casos de apreensão, após reinspeção completa será autorizado o
aproveitamento condicional que couber para alimentação humana, após rebeneficiamento
determinado pelo SIM;
II - nos casos de condenação, permite-se sempre o aproveitamento das matériasprimas e produtos para fins não - comestíveis ou para alimentação de animais, ambos os
casos, mediante assistência do SIM.
Município de Ipuaçu - SC - CNPJ n. 95.993.028/0001-83
Rua Zanella, n. 818, Centro. Ipuaçu – SC. CEP 89.832-000.
E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1179

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE IPUAÇU

Art. 612. Além dos casos específicos previstos neste Decreto são consideradas
adulterações, fraudes ou falsificações, como regra geral:
I - Adulterações:
a) quando os produtos tenham sido elaborados em condições que contrariem as
especificações e determinações fixadas;
b) quando no preparo dos produtos haja sido empregada matéria-prima alterada ou
impura;
c) quando tenham sido empregadas substâncias de qualquer qualidade, tipo e espécie
diferentes das da composição normal do produto sem prévia autorização do SIM.
d) quando os produtos tenham sido coloridos ou aromatizados sem prévia autorização
e não conste declaração nos rótulos;
e) quando se verifique intenção dolosa em mascarar a data de fabricação.
II - Fraudes:
a) alteração ou modificação total ou parcial de um ou mais elementos normais do
produto, de acordo com os padrões estabelecidos ou fórmulas aprovadas pelo SIM;
b) quando as operações de manipulação e elaboração forem executadas com a
intenção deliberada de estabelecer falsa impressão dos produtos fabricados;
c) supressão de um ou mais elementos e substituição por outros visando aumento de
volume ou de peso, em detrimento da sua composição normal ou valor nutritivo intrínseco;
d) conservação com substâncias proibidas;
e) especificação total ou parcial na rotulagem de um determinado produto que não
seja o contido na embalagem ou recipiente.
III - Falsificações:
a) quando os produtos forem elaborados e expostos ao consumo com forma,
caracteres de rotulagem que constituem processos especiais de privilégio ou exclusividade
de outrem, sem que seus legítimos proprietários tenham dado autorização;
b) quando forem usadas denominações diferentes das previstas neste Regulamento
ou em fórmulas aprovadas.
Art. 613. Aos infratores de dispositivos do presente Decreto e de atos complementares
e instruções que forem expedidas, podem ser aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de R$40,00 (quarenta reais) a R$180,00 (cento e oitenta reais);
a) aos que desobedecerem a quaisquer das exigências sanitárias em relação ao
funcionamento do estabelecimento e a higiene do equipamento e dependências, bem como
dos trabalhos de manipulação e preparo de matérias-primas e produtos, inclusive aos que
fornecerem leite adulterado, fraudado ou falsificado;
b) aos responsáveis pela permanência em trabalho de pessoas que não possuam
carteira de saúde ou documento equivalente expedido pela autoridade competente de
Saúde Pública;
c) aos que acondicionarem ou embalarem produtos em continentes ou recipientes não
permitidos;
d) aos responsáveis por estabelecimentos que não coloquem em destaque o carimbo
do SIM nas testeiras dos continentes nos rótulos ou nos produtos;
e) aos responsáveis pelos produtos que não contenham data de fabricação;
f) aos que infringirem quaisquer outras exigências sobre rotulagem para as quais não
tenham sido especificadas outras penalidades.
g) às pessoas que despacharem ou conduzirem produtos de origem animal para
consumo privado nos casos previstos neste Decreto e os destinarem a fins comerciais;
h) aos que lançarem mão de rótulos e carimbos oficiais do SIM para facilitar a saída de
produtos e subprodutos industriais de estabelecimentos que não estejam registrados e
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relacionados no SIM;
i) aos que receberem e mantiverem guardados em estabelecimentos registrados ou
relacionados, ingredientes ou matérias-primas proibidas que possam ser utilizadas na
fabricação de produtos;
j) aos responsáveis por misturas de matérias-primas em porcentagens divergentes das
previstas neste Decreto;
k) aos que adquirirem, manipularem, expuserem à venda ou distribuírem produtos de
origem animal oriundos de outros municípios procedentes de estabelecimentos sem
inspeção Estadual ou Federal;
l) às pessoas físicas ou jurídicas que expuserem à venda produtos a granel que, de
acordo com o presente Decreto, devem ser entregues ao consumo em embalagens
originais;
m) às pessoas físicas ou jurídicas que embaraçarem ou burlarem a ação dos
servidores do SIM no exercício de suas funções;
n) aos responsáveis por estabelecimentos de leite e derivados que não realizarem a
lavagem e higienização do vasilhame, de frascos, de carros-tanque e veículos em geral;
o) aos responsáveis por estabelecimentos que após o término dos trabalhos industriais
e durante as fases de manipulação e preparo, quando for o caso, não procederem à limpeza
e higienização rigorosa das dependências e equipamentos diversos destinados à
alimentação humana;
p) aos que lançarem no mercado produtos cujos rótulos não tenham sido aprovados
pelo SIM;
q) aos responsáveis pela confecção, impressão, litografia ou gravação de carimbos de
Inspeção Municipal a serem usados isoladamente ou em rótulos, por estabelecimentos que
não estejam registrados ou em processo de registro no SIM;
r) aos estabelecimentos que prepararem com finalidade comercial produtos de origem
animal novos e não padronizados, cujas fórmulas não tenham sido previamente aprovadas
pelo SIM;
s) aos que lançarem mão de certificados sanitários, rotulagens e carimbos de
inspeção, para facilitar o escoamento de produtos de origem animal que não tenham sido
inspecionados pelo SIM;
t) aos responsáveis por estabelecimentos de produtos de origem animal que
realizarem construções novas, remodelações ou amplificações, sem que os projetos tenham
sido previamente aprovados pelo SIM;
u) aos que expuserem à venda produtos de um estabelecimento como se fosse de
outro;
v) aos que usarem indevidamente os carimbos da Inspeção Municipal;
w) aos responsáveis por estabelecimentos sob inspeção do SIM que enviarem para o
consumo produtos sem rotulagem;
x) aos responsáveis por estabelecimentos não registrados que enviarem para o
comércio intramunicipal produtos não inspecionados pelo SIM;
II - Multa de R$180,00 (cento e oitenta reais) a R$400,00 (quatrocentos reais);
a) aos responsáveis por quaisquer alterações, fraudes ou falsificações de produtos de
origem animal;
b) aos que aproveitarem matérias-primas e produtos condenados ou procedentes de
animais não inspecionados no preparo de produtos usados na alimentação humana;
c) aos que, embora notificados, mantiverem na produção de leite vacas em estado de
magreza extrema, atacadas de tuberculose, brucelose, afecções de úbere, diarréias e
corrimentos vaginais, que tenham sido afastadas do rebanho pelo SIM ou outro órgão ligado
à defesa sanitária animal;
d) às pessoas físicas ou jurídicas que mantiverem, para fins especulativos, produtos
que a critério do SIM possam ficar prejudicados em suas condições de consumo;
e) aos que subornarem, tentarem subornar ou usarem de violência contra servidores
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do SIM ou de órgãos oficiais, no exercício de suas atribuições;
f) aos que burlarem a determinação quanto ao retorno de produtos destinados ao
aproveitamento condicional no estabelecimento de origem;
g) aos que derem aproveitamento condicional diferente do que for determinado pelo
SIM;
h) aos responsáveis por estabelecimentos que fabriquem produtos de origem animal,
em desacordo com os padrões fixados neste Decreto ou nas fórmulas aprovadas ou ainda
sonegarem elementos informativos sobre composição centesimal e tecnológica do processo
de fabricação;
i) aos responsáveis por estabelecimentos que fizerem comércio intramunicipal de
produtos de origem animal, sem que tenham feito o respectivo registro ou relacionamento
junto ao SIM;
j) às pessoas físicas ou jurídicas que utilizarem rótulos de produtos elaborados em
estabelecimentos registrados ou relacionados no SIM, em produtos oriundos de
estabelecimentos que não estejam sob Inspeção Municipal;
l) aos responsáveis por estabelecimentos que abaterem animais em desacordo com a
legislação em vigor principalmente vacas tendo-se em mira a defesa da produção animal do
país;
III - Multa de R$400,00 (quatrocentos reais) a R$800,00 (oitocentos reais), fixada de
acordo com a gravidade da falta a critério do SIM, aos que cometerem outras infrações ao
presente Decreto.
Art. 614. Quando as infrações forem constatadas nos mercados consumidores em
produtos procedentes de estabelecimentos que devem estar sujeitos à Inspeção Municipal,
nos termos do presente Decreto, as multas a que se refere o artigo anterior poderão ser
aplicadas por servidores do SIM ou do Departamento de Vigilância Sanitária aos
proprietários e responsáveis por casas atacadistas ou comerciais que os tiverem adquirido,
armazenado ou exposto à venda, tanto no atacado como no varejo.
Parágrafo único. Serão aplicadas ainda, a quaisquer firmas proprietárias ou
responsáveis por casas comerciais que receberem, armazenarem ou expuserem a venda
produtos que não procedam de estabelecimentos sujeitos à Inspeção Federal, Estadual ou
Municipal, cabendo aos servidores do SIM ou do Departamento de Vigilância Sanitária que
constatarem as infrações lavrar os competentes autos.
Art. 615. Todo produto de origem animal exposto à venda no município, sem qualquer
identificação que permita verificar sua verdadeira procedência quanto ao estabelecimento de
origem, localização e firma responsável, será sujeito às penalidades previstas neste
Decreto.
Art. 616. As penalidades a que se refere o presente Decreto serão aplicadas sem
prejuízo de outras que, por lei, possam ser impostas por autoridade de saúde pública, de
modo especial pelo Departamento de Vigilância Sanitária ou autoridades policiais.
Art. 617. As multas a que se refere o presente Decreto serão dobradas na hipótese de
reincidência, e em nenhum caso isentam o infrator da inutilização do produto, nem tão
pouco da ação criminal.
§ 1º A ação criminal cabe não só pela natureza da infração, mas em todos os casos que
se seguirem à reincidência.
§ 2º A ação criminal não exime o infrator de outras penalidades a serem aplicadas, a
juízo do SIM, que poderá determinar a suspensão da Inspeção Municipal, cassação do
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registro ou do relacionamento, ficando o estabelecimento impedido de realizar comércio
intramunicipal.
§ 3º A suspensão da Inspeção Municipal e a cassação do registro e do relacionamento
são de alçada do SIM.
Art. 618. Não pode ser aplicada multa sem que previamente seja lavrado o auto de
infração detalhando a infração cometida, o artigo infringido, a natureza do estabelecimento
com a respectiva localização e a firma ou pessoa física responsável.
Art. 619. O auto de infração deve ser assinado pelo servidor que constatar, pelo
proprietário do estabelecimento ou representante e por duas testemunhas.
Parágrafo único. Sempre que o infrator ou as testemunhas se neguem a assinar o
auto de infração, será certificado a respeito no próprio auto remetendo-se ao proprietário
uma das vias registrada ou mediante recibo.
Art. 620. A autoridade que lavrar o auto de infração deve extraí-lo em quatro vias: a
primeira será entregue ao infrator, a segunda remetida ao SIM, a terceira à Vigilância
Sanitária Municipal e a quarta constituirá o próprio talão de infrações.
Art. 621. O auto de multa será lavrado, assinado pelo atuante e conterá os elementos
que deram lugar à infração.
Art. 622. Nos casos em que fique evidenciado não haver dolo ou má-fé, e tratando-se
de primeira infração, a fiscalização deixará de aplicar multa, cabendo ao servidor que lavrou
o auto, advertir o infrator e orientá-lo convenientemente.
Art. 623. O infrator, uma vez multado, terá 30 (trinta) dias para efetivar o pagamento
da multa e exibir ao SIM o competente comprovante de recolhimento.
Parágrafo único. As multas por atos que infringem o presente Decreto e/ou a
Legislação Sanitária Municipal, serão recolhidas a conta do Fundo Municipal de Saúde,
devendo esta instrução constar nos formulários impressos de imposição de multas.
Art. 624. O não recolhimento da multa no prazo legal implica, além da execução, na
suspensão da Inspeção Municipal junto ao estabelecimento.
Art. 625. Aplicada, a multa somente poderá ser relevada mediante pedido
fundamentado da firma responsável e que justifique tal medida.
Art. 626. São responsáveis pela infração às disposições do presente Decreto, para
efeito de aplicação das penalidades nele previstas, as pessoas físicas ou jurídicas:
I - produtoras de matérias-primas de qualquer natureza, aplicável à indústria animal
desde a fonte de origem até o recebimento nos estabelecimentos registrados ou
relacionados no SIM;
II - proprietários ou arrendatários de estabelecimentos registrados ou relacionados no
SIM onde forem recebidos, manipulados, transformados, elaborados, preparados,
conservados, acondicionados, distribuídos ou despachados produtos de origem animal;
III - proprietários, arrendatários ou responsáveis por casas comerciais atacadistas ou
varejistas que receberem, armazenarem, venderem ou despacharem produtos de origem
animal;
IV - que expuserem à venda, em qualquer parte, produtos de origem animal;
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V - que despacharem ou transportarem produtos de origem animal.
Art. 627. A aplicação de multa não isenta o infrator do cumprimento das exigências a
que tenha dado motivo, marcando-se lhe novo prazo para o cumprimento, findo o qual
poderá, de acordo com a gravidade da falta e a juízo da fiscalização, ser novamente
multado no dobro da multa anterior, suspensa a Inspeção Municipal, cassado o registro ou
relacionamento do estabelecimento.
Art. 628. Os servidores do SIM, CIDEMA ou de outros órgãos com delegação de
competência, quando em serviço de fiscalização ou de inspeção industrial e sanitária, têm
livre entrada em qualquer dia e hora, em estabelecimentos que manipulem, armazenem ou
transacionem com produtos de origem animal.
Art. 629. Os recursos financeiros necessários à implementação do presente
Regulamento e do Serviço de Inspeção Municipal serão fornecidos pelas verbas alocadas
na Secretaria Municipal de Agricultura, constantes no Orçamento do Município e será objeto
de regulamentação específica.
Art. 630. Para efeito deste DECRETO, os alimentos e água de abastecimento devem
atender os parâmetros de qualidade exigido pela RDC nº 12 de janeiro de 2001 – ANVISA e
PORTARIA 2.914 de dezembro de 2011 – MS respectivamente, ou outro regulamento
vigente.
Art. 631. As normas não previstas neste regulamento, que estabelecem Padrões de
Identidade e Qualidade para as matérias primas, ingredientes, aditivos e coadjuvantes
tecnológicos de carnes e produtos cárneos, de pescados e derivados, de leite e derivados
de ovos e ovoprodutos, de produtos das abelhas e derivados, assim como sobre o Registro
de Produtos, do Transito e Certificação de Produtos de Origem Animal, das Infrações e
Sanções Administrativas, aplica-se o que determinam as normas complementares e demais
legislações vigentes.
Art. 632. Os casos omissos ou de dúvidas que surgirem na execução do presente
Regulamento, serão resolvidos através de resoluções e decretos baixados pela Secretaria
Municipal de Agricultura, após debatido e ouvido o Conselho de Inspeção Sanitária.
Art. 633. O Serviço Municipal de Inspeção Sanitária atuará, no âmbito de sua
competência, de acordo com o que dispõe a Lei Federal nº 7.889 de 23 de novembro de
1989, Lei Estadual nº 8.534, de 19 de janeiro de 1992, o Decreto Estadual nº 3.748, de 12
de julho de 1993, a legislação sanitária municipal e as normas oriundas deste Decreto.
Art. 634. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 19 de abril de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita do Município.
Este Decreto foi Registrado e Publicado em data supra.
CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios-www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de Ipuaçu - SC - CNPJ n. 95.993.028/0001-83
Rua Zanella, n. 818, Centro. Ipuaçu – SC. CEP 89.832-000.
E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1184

HOMOLOGAÇÃO PROC LIC PREF 27/2022 PP 14/2022

Publicação Nº 3839781

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F433474DECE9DA7AEF3081B2DB515D67040779CF

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.
PREGÃO PRESENCIAL PREF º 014/2022.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/04/2022.
OBJETO: Aquisição de veículo automotor de transporte de carga, tipo caminhão, com caçamba basculante para uso da Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura do Município de Ipuaçu/SC, de acordo com Anexo I- Termo de Referências do Edital. VENCEDOR: LF CAMINHÕES
LTDA, inscrita no CNPJ nº 79.281.481/0001-00 VALOR: R$ 580.500,00 (quinhentos e oitenta mil e quinhentos reais).
Ipuaçu/SC, 19 de abril de 2022. CLORI PEROZA - PREFEITA MUNICIPAL
Código registro TCE: F433474DECE9DA7AEF3081B2DB515D67040779CF

PORTARIA Nº 069 DE 18 DE ABRIL DE 2022. CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 3839395

PORTARIA Nº 069
DE 18 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente Lei Complementar Municipal nº 011, de 14 de junho de 2005, artigo 76 e seguintes – Estatuto dos Servidores Públicos do Município;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder FÉRIAS de 14 (quatorze) dias para o Servidor abaixo relacionado, no período e referência que especifica, conforme recibo
de férias:
Servidor:
PAULO RENATO DALLMANN

Cargo:
Médico Veterinário

Período Aquisitivo:
01/05/2020 a 30/04/2021

Gozo:
18/04/2022 a 01/05/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente Portaria do Executivo Municipal nº 064, de 01 de abril de 2022.
Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 18 de abril de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita do Município.
Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.
CERTIFICO que a Presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios - www.diariomunicipal.sc.gov.br.

PORTARIA Nº 070 DE 18 DE ABRIL DE 2022. CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 3839398

PORTARIA Nº 070
DE 18 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente Lei Complementar Municipal nº 011, de 14 de junho de 2005, artigo 76 e seguintes – Estatuto dos Servidores Públicos do Município;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder FÉRIAS de 15 (quinze) dias para o Servidor abaixo relacionado, no período e referência que especifica, conforme recibo
de férias:
Servidor:
LEONIR PAULO MOTTIN

Cargo:
Almoxarife

Período Aquisitivo:
01/11/2020 a 31/10/2021

Gozo:
18/04/2022 a 02/05/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 18 de abril de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita do Município.
Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.
CERTIFICO que a Presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios - www.diariomunicipal.sc.gov.br.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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PORTARIA Nº 071 DE 18 DE ABRIL DE 2022. CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 3839399

PORTARIA Nº 071
DE 18 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente Lei Complementar Municipal nº 011, de 14 de junho de 2005, artigo 76 e seguintes – Estatuto dos Servidores Públicos do Município;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder FÉRIAS de 10 (dez) dias para o Servidor abaixo relacionado, no período e referência que especifica, conforme recibo de
férias:
Servidor:
JULCEMAR COMACHIO

Cargo:
Advogado

Período Aquisitivo:
21/11/2017 a 20/11/2018

Gozo:
18/04/2022 a 27/04/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 18 de abril de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita do Município.
Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.
CERTIFICO que a Presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios - www.diariomunicipal.sc.gov.br.

PORTARIA Nº 072 DE 18 DE ABRIL DE 2022. REQUISITA O RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO DE SERVIDORA
QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS

Publicação Nº 3839408

PORTARIA Nº 072
DE 18 DE ABRIL DE 2022.
REQUISITA O RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO DE SERVIDORA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS.
A Prefeita Municipal de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal
nº 011, de 14 de junho de 2005, especialmente artigo 78 e seguintes; e
Considerando Portaria nº 062, de 01 de abril de 2022, concedendo férias para a Servidora abaixo relacionada;
RESOLVE:
Art. 1º REQUISITAR a partir do dia 19 de abril de 2022, o retorno ao serviço público da Servidora LEIRIDIANE PRISCILA BARBOSA, ocupante
do cargo em provimento efetivo de NUTRICIONISTA, tendo em vista a necessidade urgente de continuidade de suas atividades atinentes.
Parágrafo Único. Anote-se em sua ficha funcional o saldo de férias em haver, as quais poderão ser usufruídas em período posterior.
Art. 2º Esta Portaria é publicada na presente data, produzindo efeitos a contar do dia 19 de abril de 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita de Ipuaçu- SC, em 18 de abril de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita do Município.
Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.
CERTIFICO que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios-www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº 073 DE 18 DE ABRIL DE 2022. CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL

Publicação Nº 3839414

PORTARIA Nº 073
DE 18 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente Lei Complementar Municipal nº 011, de 14 de junho de 2005, artigo 76 e seguintes – Estatuto dos Servidores Públicos do Município; e
Considerando que a Servidora encontrava-se cedida até a data de 14/04/2022 para o Município de Abelardo Luz, atundo junto ao abrigo
municipal, tendo apresentado requerimento ao Chefe do Executivo do Ente para o qual fora cedida solicitando retornar as atividades junto
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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ao município de origem, requerimento este que veio a ser deferido;
Considerando questões administrativas e de interesse público de alocação da Servidora junto a Secretaria Municipal de Assistência Social,
tendo em vista o repentino requerimento para retorno;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder FÉRIAS de 27 (vinte e sete) dias para a Servidora abaixo relacionada, no período e referência que especifica, conforme
recibo de férias:
Servidora:
LUCIANE NADIN REMOR

Cargo:
Assistente Social

Período Aquisitivo:
20/05/2021 a 19/05/2022

Gozo:
19/04/2022 a 15/05/2022

Art. 2º Esta Portaria é publicada a presente data, produzindo efeitos a partir do dia 19 de abril de 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 18 de abril de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita do Município.
Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.
CERTIFICO que a Presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios - www.diariomunicipal.sc.gov.br.

PROC LICPREF 65/2022 CHAM PUBL 03/2022

Publicação Nº 3839641

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7A6E9B77644C447499E23F3A965825FF765127D3

EXTRATO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE IPUAÇU, Estado de Santa Catarina COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Processo Licitatório PREF. n.
065/2022, Tipo Chamada Pública PREF. n. 03/2022, conforme segue:
Entrega de envelopes: Até às 08h30min do dia 24 de maio de 2022.
Data de abertura: A partir das 08h45min do dia 24 de maio de 2022.
Objeto: O presente edital tem por objeto firmar termo de colaboração por interesse público com entidade da sociedade civil de mútua
cooperação com a Administração Pública, pelo qual a municipalidade fornecerá em cessão de uso de Patrulhas Agrícolas, de acordo com o
Edital e seus anexos. A integra do Edital e demais documentos poderão ser obtidos no site oficial do município e junto a sede do município
com a Comissão de Licitação do Município, sito a Rua Zanella n. 818, na cidade de Ipuaçu –SC, telefone (49) 34490045.
Ipuaçu - SC, em 19 de abril de 2022.
CLORI PEROZA - Prefeita Municipal
Código registro TCE: 7A6E9B77644C447499E23F3A965825FF765127D3

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1187

ARP PREF 38/2022

Publicação Nº 3839143

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE IPUAÇU
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 38/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição parcelada de Coleção de Livros destinados aos

alunos da rede municipal de ensino e campanhas realizadas pelas Secretarias Municipais
de Assistência Social e Saúde, do Município de Ipuaçu/SC
Empresa Registrada: BRINCARTE EDITORA DE LIVROS EIRELI.
Valor Estimado da Ata: R$ 188.096,80 (cento e oitenta e oito mil, noventa e seis reais e oitenta centavos).
Vigência do Registro de Preço: 19/04/2022 a 19/04/2023.
Licitação: Processo de Licitação nº 51/2022 - Pregão Presencial para Registro de Preços nº 18/2022.
Ipuaçu/SC, 19 de abril de 2022.
Clori Peroza – Prefeita Municipal
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Publicação Nº 3839515
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 78B483E1659C6C1EC0CAB52E801E1ABCAE77284A

Estado de Santa Catarina
Município de Ipuaçu
EXTRATO DO CONTRATO N. 77/2022
Contratante: Município de Ipuaçu
Contratado: AMGS TRANSPORTES LTDA.
Objeto: Contratação de empresa do ramo de transporte coletivo de passageiros para a prestação,
em regime de fretamento, para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede
pública (municipal e estadual) de ensino, residentes na zona rural do município de Ipuaçu- SC.
Valor: R$ 75.696,60 (setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta centavos).
Dotação: 35,38
Licitação: Processo Licitatório nº. 041/2022 Pregão Presencial PREF nº. 15/2022.
Ipuaçu/SC, 19 de abril 2022.
CLORI PEROZA. Prefeita Municipal.
78B483E1659C6C1EC0CAB52E801E1ABCAE77284A

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1189

PROC LIC PREF 63/2022 PP PREF 20/2022

Publicação Nº 3840496
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 749FF340232792A50B13B6829BB49C7BC07243B7

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUAÇU
Código registro TCE: 749FF340232792A50B13B6829BB49C7BC07243B7

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO PREF n. 063/2022
PREGÃO PRESENCIAL PREF n. 020/2022
A PREFEITA MUNICIPAL DE IPUAÇU, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação conforme
descrito no presente edital:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
Os documentos pertinentes à habilitação e proposta, que deverão ser protocolados a PREGOEIRA
OFICIAL DO MUNICÍPIO no setor de licitações sito à Rua Zanella n. 818, Ipuaçu, Estado de Santa
Catarina, conforme segue, regendo-se este Processo Licitatório pelas disposições da Lei 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto no 3.555, de 08/08/2000, alterado pelos Decretos nº 3693, de 20/12/2000 e
nº 3.784, de 06/04/2001, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, bem
como nas Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, Decreto Municipal 37/2009 e no Decreto
Municipal n° 057/2006, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
Até o dia 04 de maio de 2022, até as 08h30min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS
Dia 04 de maio de 2022 até as 08h45min.
LOCAL DAS SESSÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÃO
Sala de reuniões do Setor de Contratos e Licitações na Prefeitura Municipal de Ipuaçu – SC, localizada
na à Rua Zanella, 818, Centro, na cidade de Ipuaçu – SC.
1 - OBJETO DE LICITAÇÃO
1.

O presente edital tem por objeto a seleção de propostas para o Registro de preços para

contratação de empresas especializadas para prestar serviços de horas máquinas de
escavadeira hidráulica, trator de esteira, rolo vibro compactador e caminhão basculante, com
Rua Zanella n. 818, Centro. Município de Ipuaçu – SC. CNPJ n. 95.993.028/0001– SC. Cep 89.832-000.-83
E-mail: licitacoes@ipuacu.sc.gov.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUAÇU
disponibilização de operador/motorista devidamente habilitado, a serem executados no
município de Ipuaçu/SC, de acordo com Anexo I- Termo de Referências deste Edital.
1.1 No preço cotado já deverá estar incluído eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas
com transportes e deslocamentos e outros quaisquer que incidam sobre a contratação.
1.2 Os valores unitários e totais, quantidades, tipo e demais características estão dispostas no Anexo I
– Termo de Referência, que deverão ser utilizados como parâmetros para elaboração da proposta de
preço, não podendo ser apresentada proposta com valores superiores, que será utilizado como critério
de desclassificação.
1.3 Deverá a empresa ainda dispor e arcar com os seguintes custos a serem considerados para
confecção da sua proposta:
a) Manter profissional motorista/operador da máquina devidamente contratado/registrado na
empresa e habilitado na forma da legislação vigente.
b) Arcar com todo e qualquer custo manutenção de máquinas e equipamentos
(peças/diesel/reparos) etc.
c) Bancar as despensas e o valores com deslocamento das máquinas em veículo apropriado
sendo que o mesmo deverá atender as regras determinadas na legislação vigente, no momento em
que sejam solicitados os serviços, uma vez que os mesmos serão realizados dentro do território do
município de Ipuaçu – SC em locais diversos.
d) Arcar com todos os custos de hospedagem e alimentação de seus funcionários e prepostos
quando a serviço no município.
e) Arcar com todos os custos de impostos de responsabilidade da licitante participante, estes,
de toda e qualquer natureza;
f) Fornecer e ficar em dia quanto ao uso uniforme identificado da Empresa, bem como por EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual) de funcionários e prepostos da Empresa quando a serviço do
Município.
g) atender a necessidade de solicitação do município em no máximo 03 (três) horas após a
solicitação, não podendo de forma alguma limitar-se a quantidade de horas trabalhadas em cada
localidade, devendo estar ciente que deve custear as despesas da máquina incluindo inclusive o
deslocamento de uma localidade para outra. A vencedora deverá ainda ter ciência de que os serviços
poderão ser desenvolvidos em todo o território deste município, podendo ser executado em localidades
longes uma da outra, na área rural, urbana ou indígena. Desta prestação de serviço haverá um registro
de protocolo dos agricultores que determinará a sequência a ser efetuada os trabalhos nas
Rua Zanella n. 818, Centro. Município de Ipuaçu – SC. CNPJ n. 95.993.028/0001– SC. Cep 89.832-000.-83
E-mail: licitacoes@ipuacu.sc.gov.br
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propriedades, o que poderá ocasionar em desenvolver trabalhos em localidades distantes.
2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que preencherem as condições legais e constantes deste Edital.
2.2 – Estão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem
em qualquer das situações a seguir:
a.

Em recuperação judicial, concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores,

em dissolução ou em liquidação;
b.

Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, suspenso, ou que por

esta tenham sido declaradas inidôneas;
c.

Estejam constituídos em forma de consórcio;

d.

Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União/Federal, Estadual, Municipal, INSS

e FGTS;
e.

Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho

noturno, perigoso ou insalubres ou ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos,
efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
f.

Estrangeiras que não funcionem no País.

g.

Que se enquadre nas disposições do art. 9º da Lei nº. 8.666/93 e alterações.

2.3. A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente
Edital e das disposições das leis especiais, quando for o caso.
2.4

A empresa contratada deverá possuir a disponibilidade dos seguintes equipamentos para

execução do objeto da presente licitação:
2.4.1

Escavadeira Hidráulica, com peso operacional mínimo de 22.000kg, capacidade

mínima de concha de 1,4 m³;
2.4.2

Trator de Esteira, com peso operacional mínimo de 22.000kg, capacidade mínima de

lâmina de 3,3 m³;
2.4.3

Rolo Vibro compactador com tração própria, peso operacional mínimo 10.000kg;

2.4.4

Caminhão Basculante, potência mínima de 260 cavalos, capacidade mínima de carga

de 12 m³, 3 eixos sendo 6x4.
2.5. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
2.5.1

As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem participar deste certame

usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, deverão
observar o disposto nos subitens seguintes.

Rua Zanella n. 818, Centro. Município de Ipuaçu – SC. CNPJ n. 95.993.028/0001– SC. Cep 89.832-000.-83
E-mail: licitacoes@ipuacu.sc.gov.br
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2.5.2

A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento

diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 e 147/2014, deverá ser comprovada, mediante
apresentação da seguinte documentação:
a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu
enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples,
que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil
de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006. A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 90
(noventa) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação.
2.5.3

Os documentos para fins de comprovação da condição de microempresa e empresa de

pequeno porte deverão ser apresentados fora dos envelopes, no ato de credenciamento das empresas
participantes.

3 - DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO
3.1 - A licitante que desejar se fazer representar na sessão pública, deverá enviar pessoa
devidamente credenciada e somente estes poderão atuar na formulação e lances e na prática de
todos os atos inerentes ao certame.
3.2 - O representante da licitante deverá comprovar ter os necessários poderes para representar a
empresa em licitações em todas as suas fases e tomar todas e quaisquer providências e decisões
referentes ao presente Pregão, cumpridos os requisitos será credenciado.
3.3 - Cada empresa licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a
intervir e a responder por todos os atos e efeitos da sessão pública, o qual será designado
conforme segue:
3.3.1 - Se Procurador: Munido de documento de identidade, deverá apresentar para
credenciamento, a carta de credenciamento devidamente preenchida, conforme modelo constante
do Anexo II deste Edital ou procuração particular ou pública, com firma reconhecida em Cartório
ou por servidor público, e ainda, fotocópia ou original dos documentos constitutivos da empresa ou
alterações em vigor, devidamente registradas nos órgãos competentes.
3.3.2 - Se Administrador/Dirigente: Munido de documento de identidade, deverá apresentar
fotocópia autenticada ou original dos documentos constitutivos da empresa ou alterações em
vigor, devidamente registradas nos órgãos competentes, que comprovem sua qualidade.
3.4. Apresentação de DECLARAÇAO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO estabelecidos neste
Edital, conforme Anexo III ou declaração verbal ao início da sessão.
3.5 Declaração/Espelho obtido junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas - CEI de que a
empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, obtida no site
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ ;
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a) Não sendo apresentado o espelho da consulta, fica condicionada a verificação pelo pregoeiro
no ato do recebimento dos envelopes e credenciamento.
3.6 - A ausência de representante/credenciado não impedirá a participação da licitante no
presente certame, impedirá, porém, a manifestação ou apresentação de lances verbais no
momento oportuno, permanecendo tão somente no certame a sua proposta escrita.
3.7 - Os documentos mencionados nos itens anteriores deverão ser apresentados em fotocópias
autenticadas ou fotocópias simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida
autenticação pela Equipe do Pregão, ou ainda pela apresentação da publicação original em órgão
de imprensa oficial.
4 - RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES
4.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o pregoeiro receberá os envelopes
contendo as propostas de preços e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos,
fechados, contendo, na parte externa, a seguinte identificação:

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO PREF n. 063/2022
PREGÃO PRESENCIAL PREF n. 020/2022
Á PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPUAÇU - SC
PARTICIPANTE: NOME/RAZÃO SOCIAL
Contato: Telefone – E-mail
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO PREF n. 063/2022
PREGÃO PRESENCIAL PREF n. 020/2022
Á PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPUAÇU - SC
PARTICIPANTE: NOME/RAZÃO SOCIAL
Contato: Telefone – E-mail
4.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido
neste Edital.

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. A Proposta de Preços contida no Envelope n. 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos
indicados nos subitens a seguir:
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a)

Emitida, por computador, manuscrita ou datilografada, redigida com clareza, sem

emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo
responsável pela empresa.
b)

Conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente

o mesmo da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame.
c)

Descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as

especificações da relação de itens, constando a marca, o valor unitário e total em
algarismos, e total da proposta por extenso, em moeda corrente nacional. Em caso de
divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, no caso de
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes
últimos. No preço cotado já deverão estar incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que
incidam sobre a contratação. Na cotação dos preços para a presente licitação, os participantes
deverão observar o uso de, no máximo, duas (02) casas após a vírgula, nos valores unitários
e totais propostos, caso contrário, o participante que não apresentar proposta conforme
estabelecido será automaticamente desclassificado, porém, apenas no item em que não
atendeu a determinação.
d)

Conter prazo de validade da proposta de no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a

partir da data limite para a entrega dos envelopes. Se o prazo for omitido, a proposta será
considerada por 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação.
5.2

Apresentar DECLARAÇÃO de POSSUIR OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (modelo

sugestivo no Anexo VIII), sob pena de desclassificação, juntamente com a apresentação do
documento ou nota fiscal ou contrato de compra e venda ou de locação da (s) máquina (s) (caminhão
basculante e rolo compactador) demonstrando que a empresa tem a propriedade ou a posse dessa(s)
máquina(s) que farão o serviço conforme prescreve o objeto deste edital e seus sub-itens,
comprovando a efetiva disponibilidade da máquina(s) pela empresa participante do certame .
5.3

Devido ao peso/tamanho da máquina (rolo compactador) a ser utilizada na prestação dos

serviços ao município, se faz necessário o uso de veículo tipo prancha (que poderá ser de propriedade
da empresa ou demonstrada posse mediante contrato de locação), com capacidade igual ou superior a
15 (quinze) toneladas a fim de se atender as normas da legislação e trânsito e por quesitos de
segurança durante a realização do deslocamento. Para tanto, a empresa deverá apresentar
DECLARAÇÃO contendo minimamente a seguinte redação: “A empresa dispõe do veículo tipo
prancha que estará à disposição para a realização do transporte de máquinas, e o tempo não será
superior a 180 (cento e oitenta) minutos.
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5.4

Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica

submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita
observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.
5.5

O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a

Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.
5.6

Preferencialmente, para facilitar e agilizar o julgamento por parte da Pregoeira, solicita-se às

empresas que apresentem suas propostas conforme o modelo fornecido pela Administração modelo
de proposta Impresso no Sistema Betha em não apresentando de acordo com o Sistema Betha
Autocotação deve obrigatoriamente ser apresentado em papel timbrado da empresa ou em folhas
normais datada, assinada, carimbada e devidamente identificada com todos os requisitos exigidos por
este edital. Além disso, solicita-se que as empresas tragam no dia o arquivo com as propostas em um
pen drive para agilizar o procedimento em razão do grande número de itens.
6- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6.1 Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos, dentro do
Envelope nº 02, em uma via, preferencialmente, numerados em sequência e rubricados em todas as
suas páginas, por representante legal da licitante ou preposto.
6.1.1

As licitantes que, por sua natureza ou por força de lei, estiverem dispensadas da

apresentação de

determinados documentos de habilitação, deverão apresentar declaração

identificado a situação e citando os dispositivos legais pertinentes.
6.2 Habilitação Jurídica:
a)

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e última alteração, devidamente registrado em

Junta Comercial ou em Cartório de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas, em se tratando de
Sociedade Comercial e, no caso de Sociedades por Ações acompanhadas de documento de eleição
de seus administradores.
a.1) Caso a licitante tenha apresentado Ato Constitutivo/Contrato Social no ato do credenciamento, fica
isento de apresentá-lo novamente na fase de habilitação.
b)

Alvará de licença para funcionamento expedido pelo ente público municipal da licitante.

6.3 Para comprovação da regularidade fiscal:
a)

Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF;

b)

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), Fazenda Federal e Dívida Ativa da

União, demonstrando situação regular perante a Fazenda Nacional, expedida exclusivamente pelas
unidades da Receita Federal do Brasil (RFB), com apresentação de certidão que abrange todos os
créditos tributários federais administrados pela RFB e PGFN.
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c)

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão

Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do
domicílio ou sede da proponente.
d)

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão

Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede
da proponente.
e)

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS),

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
f)

Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão

Negativa de Débito Trabalhista.
6.4 Habilitação Financeira:
a)

Certidão Negativa de Falência e Concordata.

ATENÇÃO: Para as empresas sediadas no Estado de Santa Catarina, deverá apresentar a certidão de
Falência e Concordata emitida pelo Sistema e-Proc, conforme exigência do Poder Judiciário de Santa
Catarina. “Considerando a implantação do sistema e-Proc no Poder Judiciário de Santa Catarina desde
1º/4/2019, as certidões dos modelos "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas
tanto no sistema e-Proc quanto no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente.”
(grifos meus).

6.5 Qualificação Técnica:
6.5.1

Certificado de Registro ou inscrição no CAU e/ou CREA, da empresa e do Responsável

Técnico, nas áreas de Arquitetura e/ou Engenharia, com jurisdição no Estado onde está́ sediada a
empresa, com visto junto ao CREA no estado de Santa Catarina, com validade na data limite de
entrega da documentação e das propostas;
6.5.2

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART e/ou RRT) de cargo e função do Responsável

Técnico pela empresa proponente;
6.5.3

Cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal com assinatura de firma reconhecida

em cartório que comprove, nos termos da legislação vigente, que o Responsável Técnico pertença ao
quadro permanente da empresa proponente.
6.5.4

Para todos os itens cotados apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade

Técnica Operacional emitido por Órgão Público ou Privado e com firma reconhecida do titular que o
assinar, onde conste a comprovação de execução de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto,
atestando a qualidade e execução dos serviços cotados.
6.6 Declarações:
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a)

Declaração de não empregabilidade de menores, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V,

do artigo 27, da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da
Constituição Federal, de que não possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de
dezoito anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis anos
trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
(modelo em Anexo VI).
Declaração de conta para depósito conforme modelo anexo ao edital Anexo IV;

b)
c)

Declaração de capacidade de entrega, idoneidade e não desabono empresarial conforme modelo

anexo ao edital Anexo V, respeitando condições e prazos estabelecidos no termo de referência deste
edital;
d)

Declaração do responsável legal da proponente que contemple as seguintes informações

(conforme modelo Anexo VII deste Edital):

•

que inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo licitatório;

•

que não possui em seu quadro permanente ou contrato social servidor público vinculado à

entidade contratante ou em condições previstas no art. 9º da Lei 8.666/93;
6.7 Os documentos de habilitação (exceto aqueles fornecidos via internet) poderão ser apresentados
em via original ou fotocópia autenticada por tabelião ou servidor do Município. A Pregoeira e a equipe
de apoio poderão fazer consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela
INTERNET. Caso a validade não conste dos respectivos documentos, estes serão considerados
válidos por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.
6.8 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, item 6.4, em se tratando de
Micro ou Pequenas empresas, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por
igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
negativa. (Redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014).
6.9 As licitantes que, por sua natureza ou por força de lei, estiverem dispensadas da
apresentação de

determinados documentos de habilitação, deverão apresentar declaração

identificado a situação e citando os dispositivos legais pertinentes.
6.10 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em nome da licitante
com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
6.10.1 se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
6.10.2 se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.
6.10.3 Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, ou vice-versa,
deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de habilitação de ambas, ressalvados aqueles
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que, pela própria natureza ou em razão de centralização de recolhimentos, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
6.10.4 A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade fiscal, citados
no item 6.1, centralizados junto à matriz desde que apresente documento que comprove o
Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido pelo órgão respectivo, ou que conste na
certidão a validade para a matriz e para as filiais.
6.11 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 6.3, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7 - DA SESSÃO DO PREGÃO
7.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas
proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais
aceitará novo proponente, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preços
e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
7.2 Da Classificação das Propostas
7.2.1 O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm a proposta Financeira avaliando o
cumprimento das condições exigidas no edital.
7.2.2 O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de
menor preço, para participarem dos lances verbais.
7.2.3 Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas
propostas apresentadas.
7.2.4 A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções administrativas previstas
nestas Instruções.
7.2.5 A proponente não poderá arguir omissões, enganos, erros e outros fatores para alterar o valor
proposto.

7.3 Dos Lances Verbais
7.3.1 As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais,
que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos e decrescentes, a partir da
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proposta financeira classificada de maior valor e os demais lances, em ordem decrescente de valor,
podendo o pregoeiro definir no momento, lances mínimos.
7.3.2 Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a eventuais
necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu representante, por meio de telefone ou
outros meios disponíveis.
7.3.3 Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor, sem que tenha havido
oferta de lances verbais, ou caso ocorra que duas ou mais propostas comerciais estejam em igualdade
de condições/ficarem empatadas, será assegurado como critério de desempate o disposto no art. 45
da Lei Complementar nº 123/2006; ∙ Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada;
7.3.3.1 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a.

a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado
em seu favor o objeto licitado;
b.

não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do

inciso I do caput do artigo 45 da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
c.

no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da LC
123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
7.3.3.2 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.3.3.3 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.3.3.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão.
7.3.4 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente às
penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas Instruções.
7.3.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
7.3.6 Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita e o
valor estimado para a contratação.
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8 - DO JULGAMENTO
8.1 O critério de julgamento será exclusivamente o de Menor Preço por Lote ofertado.
8.2 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3 Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado da contratação.
8.4 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será assegurado como critério de desempate o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/2006;
8.5 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço
seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
8.6 Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
8.7 Constatado o atendimento pleno às exigências edilícias, será declarado o proponente vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
8.8 Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências habilitarias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação da
habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante declarado vencedora e a ela
adjudicado o objeto do certame.
8.9 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no
caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis conforme previsão do § 3º do artigo 48 da
lei 8.666/93.
8.10 Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira poderá negociar para que seja
obtido um melhor preço.
8.11 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de
Apoio, e pelos licitantes.
8.12 Decididos os recursos, renunciado ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao
pregão, a Pregoeira devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados no certame, os envelopes
“Documentação de Habilitação” inviolados, podendo, todavia, retê-los a seu critério.
9 - IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO
9.1 Até dois Dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou
jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este edital.
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9.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.3 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
9.4 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro a licitante vencedora e o encaminhamento
do processo à autoridade competente para a homologação
9.5 Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante
não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante.
9.6 O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e/ou
comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico conforme endereços apresentados pelas
licitantes.
9.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
9.8 O acolhimento do recurso somente importará a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.9 Os recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e após encaminhado ao Prefeito Municipal,
devidamente informados, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.
10 - CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
10.1 A empresa licitante compromete-se a prestar os serviços ora licitados no prazo máximo
estabelecido pela requisitante considerando a necessidade e urgência da efetivação da entrega,
conforme especificações e prazo contidos no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
10.1.1 O contrato decorrente do presente certame poderá sofrer aditivos de: supressão ou adição de
quantitativos até o máximo de 25% da quantidade inicial licitada; reajuste de valores em caso de
desiquilíbrio financeiro devidamente comprovado por notas fiscais de compra e se requerido pelo
futuro contratado; aditivo de prazo em caso de haver saldo remanescentes após os 12 (doze) meses
iniciais de contrato.
10.2 As mercadorias e produtos deste Processo Licitatório serão adquiridos de forma parcelada, não
sendo obrigada a municipalidade a retirar o total licitado, as mercadorias serão requisitadas pelas
Secretarias municipais do Município de Ipuaçu, no período de vigência do contrato;
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10.3 A prestação dos serviços se dará nos locais indicados pelas Secretarias Municipais junto aos
locais indicados por estas no território do Município (na sede do Município ou em localidades do
interior) ou em outros locais conforme a necessidade e pedido, podendo inclusive ser entregues na
reserva indígena Xapecó, em qualquer de suas aldeias, onde a vencedora deverá disponibilizar de
veículo próprio para o transporte dos equipamentos limitar-se a quantidade na entrega ou localidade.
10.4 A prestação dos serviços será realizada no item, sem a obrigação por quantidade mínima por
pedido. Devendo ser iniciada em até 03 (três) horas a contar da solicitação considerando a
necessidade e urgência da entrega.
11 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1.1 - O pagamento será feito em moeda corrente nacional, com até 30 (trinta) dias a emissão da
respectiva Nota Fiscal, cujo documento deverá conter todas as especificações dos produtos conforme
item do objeto.
11.1.2 - A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos, conforme itens, objeto deste
Edital, devidamente atestada pela Secretaria responsável, pela pessoa indicada como responsável
pelo recebimento.
12 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12.1 Fica dispensada a informação de dotação orçamentária nas licitações de Registro de Preços
conforme decreto 7.892/2013 em seu art. 7º, a saber:
§2º Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente
será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
13 - ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO
13.1. Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor
e, não havendo a interposição de recursos, o Pregoeiro adjudicará a proposta de menor preço,
seguindo o processo para homologação do resultado pela Autoridade Superior.
13.2. Havendo interposição de recurso o processo será encaminhado, após o julgamento, a Autoridade
Superior que, após apreciação do recurso adjudicará o objeto e homologará o procedimento.
13.3. A partir do ato da homologação será fixado o início do prazo de convocação da proponente
adjudicatária para assinar a Ata de Registro de Preço, respeitada a validade e sua proposta.
14 - DO REGISTRO DOS PREÇOS
14.1. Após a adjudicação do resultado da licitação e homologação do objeto, pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes mediante a
assinatura da Ata de Registro de Preços (Anexo IV) pelo responsável pelo Órgão Gerenciador e pelas
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licitantes vencedoras do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de
Preços a terceiros.
14.2. É facultado à Administração, quando a(s) proponente(s) vencedora(s) não atender (em) à
convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, a ser realizada até 5 (cinco) dias após a
homologação da licitação, nos termos supra referidos, convocar outro licitante, desde que respeitada a
ordem de classificação, para após aprovado o respectivo laudo, comprovados os requisitos
habilitatórios e feita a negociação, assinar a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
14.3. A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços se fará através de comunicação
oficial. Os representantes legais das empresas que tiverem os preços registrados terão o prazo de 5
(cinco) dias úteis para comparecerem ao Setor de Licitações do Município de Ipuaçu, para assinarem a
Ata, sob pena das sanções previstas neste Edital.
14.4. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços será considerado o simples fato de a empresa
vencedora participar do certame licitatório e ter apresentado sua proposta final, por esta Comissão,
como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão Presencial. Em caso de não atendimento ou
recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado ao Órgão Gerenciador convocar a segunda
colocada para, ao mesmo preço e condições da primeira colocada, estar em condições de fornecer
materiais, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.5.O Registro de Preço terá validade mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços que terá
validade de 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da sua data de assinatura.
14.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
14.7. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame,
farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
15 - DA CONTRATAÇÃO E DOS PREÇOS
15.1. Para devida efetivação da contratação, poderá ser emitido contrato administrativo, que passará a
ser regido pelo art. 57 da Lei Federal 8.666/93, conforme minuta do Anexo IX ou ainda a
Administração poderá utilizar-se de qualquer outro documento que o substitua, conforme previsão no
art. 62 da mesma lei, podendo ser Autorização de Fornecimento, Ordem de Compra ou Empenho.
15.2. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da
Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
15.3. Os valores não serão reajustados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, podendo
ocorrer apenas à revisão de preços a qualquer tempo a fim de reestabelecer o equilíbrio econômicofinanceiro da mesma, sempre que sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
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consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e
extracontratual.
15.4. Mesmo comprovadas à ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro
processo licitatório.
15.5. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou recusese a assiná-lo, sem prejuízo do disposto no art. 81 da Lei 8.666/93, serão convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato.
15.6. Em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, nº 13.709/2018, no ato da assinatura do
contrato será assinado também Declaração conforme o Anexo X.
16 – DO(S) VENCEDOR(ES) DO CERTAME
16.1 - RESPONSABILIDADE DOS VENCEDORES
16.1.1 - O VENCEDOR assumirá responsabilidade pela execução do objeto deste edital, bem como
por quaisquer danos decorrentes, causados a esta Municipalidade ou a terceiros.
16.1.2 - O VENCEDOR obriga-se a cumprir todas as exigências da Administração Municipal, de
maneira a atender as necessidades, bem como conceder livre acesso aos documentos e registros
contábeis das empresas contratadas, em atenção ao art. 43, da Portaria Interministerial nº 424, de 30
dezembro de 2016.
16.1.3 - O VENCEDOR obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo.
16.1.4 - O VENCEDOR cumprirá o disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal, de
acordo com o previsto no inciso V, do Artigo 27, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, com a
redação que lhe deu a Lei n. 9854, de 27 de outubro de 1999.
17 - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
17.1 - O Município ficará obrigado a:
a) promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos
produtos, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio falhas detectadas
e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por
parte da Contratada.
b) efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
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18 - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO
18.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste
Edital ou no contrato, por parte da licitante vencedora, assegurará ao Município o direito de rescindi-lo,
mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de
recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem prejuízo do disposto no item
18, deste Edital.
18.2. O contrato poderá ser rescindido, ainda, sem prejuízo do disposto no Art. 78, da Lei n. 8.666, de
21 de junho de 1993, atualizada.
18.2.1. Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:
a) o atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega do material licitado;
b) execução do objeto fora das especificações constantes no Objeto deste edital;
c) sub contratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante vencedora com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que
afetem o cumprimento da obrigação assumida;
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execução do contrato, assim como as de seus superiores;
e) O cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º,
do art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada;
f) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
g) dissolução da empresa;
h) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da
Administração, prejudique a execução deste Contrato;
i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e
exaradas no processo administrativo a que se refere este certame.
j) ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do
Contrato.
18.2.2 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração;
18.2.3 - Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
18.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada pela autoridade competente.
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19 - PENALIDADES
19.1 - Às empresas vencedoras deste certame, que não cumprirem com as obrigações assumidas ou
com os preceitos legais, poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente:
a.

Advertência;

b.

Multa de 10% sobre o valor total do Contrato;

c.

Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;

d.

Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes; A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da
empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.
e.

Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à Contratada.

19.2 - Ainda nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, no contrato e das demais cominações
legais.

20 - DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 - A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, conforme dispõe o artigo 49 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.
20.2 - As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento de
sua abertura, respectivamente, no final de cada Sessão Pública, quando serão registradas em ata,
sendo vedada a qualquer licitante observações ou reclamações posteriores, a este respeito.
20.3 - A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.4 - Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da legislação regedora, em
especial a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
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20.5 - No interesse da Administração Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação
ou indenização, poderá ser:
a.

adiada a abertura da licitação;

b.

alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666, de 21

de junho de 1993, atualizada.
20.6 -. Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na sede do Centro
Administrativo, telefone e fax, para qualquer comunicação.
20.7 - Informações fornecidas verbalmente por servidores Públicos Municipais, estagiários,
prestadores de serviços diretos e indiretos não serão considerados como motivos para impugnações.
20.8 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
do Pregão. Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de cinco dias. Acolhida a petição
contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
20.9 - Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste Edital, com
antecedência de quinze (15) minutos do horário previsto.
20.10 - É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de
ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
20.11 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.
20.12 - Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora
que tenham servido de base para o julgamento deste Certame, bem como as condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição no instrumento contratual.
20.13 - Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do
presente Edital, deverão ser dirigidas à Administração Municipal no endereço anteriormente citado,
somente pelo e-mail licitacoes@ipuacu.sc.gov.br ou pelo telefone (49) 3449 0045.
Ipuaçu/SC, em 19 de abril de 2022.

CLORI PEROZA
Prefeita Municipal

Visto/Jurídico. Dr. Cassio Marocco OAB/SC n.14.921

___
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO PREF n. 063/2022
PREGÃO PRESENCIAL PREF n. 020/2022

1. OBJETO
Este processo tem por objetivo o Registro de preços para contratação de empresas
especializadas para prestar serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, trator de
esteira,

rolo

vibro

compactador

e

caminhão

basculante,

com

disponibilização

de

operador/motorista devidamente habilitado, a serem executados no município de Ipuaçu/SC.
2. JUSTIFICATIVA:
A contratação do objeto em questão é justificada em virtude da necessidade de que sejam feitos
constantemente manutenção e reparos nas estradas do município, bem como nas propriedades
agrícolas do interior do município, carregamento de insumos para as manutenções feitas, através da
secretaria de obras e secretaria de agricultura e demais localidades a serem solicitadas conforme
necessidade.
Manter as condições de trafegabilidade com segurança para os usuários, bem como proporcionar o
escoamento da produção por estradas municipais é uma das prioridades do Município de Ipuaçu, o
qual tem buscado recursos e meios de aumentar sua frota de máquinas e equipamentos. Todavia,
considerando a grande extensão territorial do município e ainda, que possui característica
essencialmente agrícola, a estrutura existente por vezes se torna insuficiente sendo necessário
contratar empresa especializada neste tipo de serviço. Além disso, se justifica a necessidade de
disponibilizar os serviços de horas maquinas para dar cumprimento à Lei 856 de 21 de julho de 2017
que institui o programa de subsidio de horas máquina para melhorias nas propriedades rurais e
urbanas do município e alterações previstas na Lei 860 de 09 de setembro de 2017 que dispõe sobre o
custeio integral pelo Município de 05 (cinco) horas máquina.
Outrossim, visando a otimização

do tempo, sincronia

no agendamento

dos

serviços e

consequentemente maior eficiência na prestação dos serviços, justifica-se o fato de o julgamento ser
por lote e não por item, uma vez que ao tratar com diferentes fornecedores pode haver divergência
quanto ao prazo de início e tempo para a realização dos serviços solicitados.
3. DA DESCRIÇÃO, QUANTITATIVO, UNIDADE
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Os itens com suas especificações, unidades, quantidades mínimas e valores estimados se encontram
na relação de itens da licitação abaixo:
ITEM

1

DESCRICAO
Escavadeira
Hidráulica,

QTDE

UNIDADE

VALOR UNT

VALOR TOTAL

peso

operacional mínimo de 22.000kg,
capacidade mínima de concha de 1,4

1.000

HORAS

R$

1.000

HORAS

R$

1.000

HORAS

1.000

HORAS

1.000

HORAS

1.000

HORAS

424,30

R$

424.300,00

R$

423.300,00

R$ 389,30

R$

389.300,00

R$

R$

285.000,00

R$

285.000,00

R$

285.000,00

m³
Trator de Esteira, peso operacional
2

mínimo

de

22.000kg,

capacidade

423,30

mínima de lâmina de 3,3 m³
Rolo Vibro compactador com tração
3

própria, peso operacional mínimo
10.000kg
Caminhão Basculante 01, potência

4

mínima de 260 cavalos, capacidade
mínima de carga de 12 m³, 3 eixos

285,00

sendo 6x4
Caminhão Basculante 02, potência
5

mínima de 260 cavalos, capacidade
mínima de carga de 12 m³, 3 eixos

R$ 285,00

sendo 6x4;
Caminhão Basculante 03, potência
6

mínima de 260 cavalos, capacidade
mínima de carga de 12 m³, 3 eixos

R$

285,00

sendo 6x4.

3.1 Os valores dispostos na tabela foram definidos pelo cálculo da média extraída de pesquisa
de preço realizada com empresas do ramo, os quais fazem parte do processo.
3.2 Os valores informados na tabela acima servem como parâmetros para elaboração da proposta de
preço, não podendo ser apresentada proposta com valores superiores, a qual servirá como critério de
desclassificação.
3.3 O objeto abrange pela contratada todos os serviços, atos, procedimentos, deslocamento,
atividades e fornecimentos de mão de obra e material necessários ao seu pleno, total e integral
cumprimento, bem como todas as demais atribuições e responsabilidades para o fiel cumprimento do
objeto.
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3.4 No preço cotado já deverá estar incluído eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas
com transportes e deslocamentos e outros quaisquer que incidam sobre a contratação.
4. DA ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO:
Deverá a empresa ainda dispor e arcar com os seguintes custos a serem considerados para confecção
da sua proposta:
a) Manter profissional operador da máquina devidamente contratado/registrado na empresa e
habilitado na forma da legislação vigente.
b) Arcar com todo e qualquer custo manutenção de máquinas e equipamentos (peças/diesel/reparos)
etc.
c) Bancar as despensas e o valores com deslocamento da máquina tipo rolo compactador em veículo
apropriado sendo que o mesmo deverá atender as regras determinadas na legislação vigente, no
momento em que sejam solicitados os serviços, uma vês que os mesmos serão realizados dentro do
território do município de Ipuaçu – SC em locais diversos.
d) Arcar com todos os custos de hospedagem e alimentação de seus funcionários e prepostos quando
a serviço no município.
e) Arcar com todos os custos de impostos de responsabilidade da licitante participante, estes, de toda
e qualquer natureza;
f) Fornecer e ficar em dia quanto ao uso uniforme identificado da Empresa, bem como por EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual) de funcionários e prepostos da Empresa quando a serviço do
Município.
g) atender a necessidade de solicitação do município em no máximo 03 (três) horas após a solicitação,
não podendo de forma alguma limitar-se a quantidade de horas trabalhadas em cada localidade,
devendo estar ciente que deve o vencedor custear as despesas da máquina incluindo inclusive o
deslocamento de uma localidade para outra. A vencedora deverá ainda ter ciência de que os serviços
serão realizados em todo o território deste município, podendo ser um serviço em localidades longes
uma da outra, e haverá um registro de protocolo dos agricultores que determinará a sequência a ser
efetuada os trabalhos nas propriedades, o que poderá ocasionar em desenvolver trabalhos em
localidades distantes.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR:
5.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital de Pregão;
5.2

Entregar o objeto contratado no prazo estipulado e nas condições pré-estabelecidas,

especificadas no Edital;
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5.3 O contratado deverá arcar com todos os tributos inerentes ao fornecimento, inclusive autoriza a
CONTRATANTE a reter os impostos passiveis de serem retidos a fim de que se cumpram às
obrigações com o fisco.
5.4 O contratado obriga-se a obedecer ao objeto e as disposições legais contratuais, prestando-os
dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade;
Manter, durante a execução do objeto todas as condições de habilitação previstas no Edital e em
compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como conceder livre acesso aos documentos e
registros contábeis das empresas contratadas, em atenção ao art. 43, da Portaria Interministerial nº
424, de 30 dezembro de 2016.
5.5

O contratado deverá responsabilizar-se por eventuais despesas que serão de responsabilidade

exclusiva da CONTRATADA, sendo que nenhuma outra despesa poderá ser debitada posteriormente;
5.6 O Contratado obriga-se a fornecer o material, objeto do presente contrato, com presteza,
qualidade e eficiência;
5.7 Assumir todas as responsabilidades em relação aos profissionais colocados à disposição da
CONTRATANTE;
5.8

Tratar como confidenciais as informações e dados manuseados, guardando total sigilo em

relação a terceiros;
5.9 Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei.
6. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
6.1 Apresentar Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento;
6.2

Efetuar o pagamento conforme definido no Edital, mediante apresentação da Nota Fiscal,

desde que, atendidas as demais exigências estabelecidas neste Edital;
6.3 Fiscalizar os materiais fornecidos.

ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO
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(preferencialmente em papel timbrado da empresa)

PROCESSO LICITATÓRIO PREF n. 063/2022
PREGÃO PRESENCIAL PREF n. 020/2022
(Local/Município), _____ de _______________ de 2022.

A
Pregoeira Oficial do Município
Município de IPUAÇU - SC

O(s)

abaixo assinado(s),

na

qualidade

de

responsável(is)

pela

legal(is)

Empresa __________________________________________________,

inscrita no CNPJ

nº _____________________________

informar

V.Sªs, que

o(a)

Srº.(ª)

vem

pela

presente,

____________________________________________,

a

portador

da

Carteira(s) de identidade nº(s)e CPF nº. _________________ (apresentar o original) é pessoa
autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do
Processo Licitatório Pref n. ..........na modalidade Pregão Presencial Pref..............., podendo para tanto,
assinar propostas de preços, declarações, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a
recursos, requerer, assinar inclusive os contratos derivados do referido processo licitatório, enfim,
praticar todos os atos referentes ao certame.
Era o que tínhamos para o momento.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa com firma reconhecida em cartório)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga.

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO FIRMANDO O CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
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(preferencialmente em papel timbrado da empresa)

(Local/Município), _____ de _______________ de 2022.

PROCESSO LICITATÓRIO PREF n. 063/2022
PREGÃO PRESENCIAL PREF n. 020/2022
OBJETO: O presente edital tem por objeto a seleção de propostas para Registro de preços para
contratação de empresas especializadas para prestar serviços de horas máquinas de escavadeira
hidráulica, trator de esteira, rolo vibro compactador e caminhão basculante, com disponibilização de
operador/motorista devidamente habilitado, a serem executados no município de Ipuaçu/SC.
DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL PREF
para Registro de Preços nº ..../2022 do município de Ipuaçu - SC, que esta empresa atende
plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a Documentação comprobatória
exigida no item 06 do edital e pela veracidade das mesmas.

____________________________________________
Carimbo e Assinatura do Representante Legal

ANEXO IV- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n. ____/2022.
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PROCESSO LICITATÓRIO PREF n. 063/2022
PREGÃO PRESENCIAL PREF n. 020/2022

VALIDADE: 1 (UM ) ANO
Aos ............... ............../2022, o Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, através do Prefeito
Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados realizou Edital de Licitação, na Modalidade de
Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo Menor Preço Global, nos termos da presente e no que
preceituam as Leis n. 10.520/02; Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal 037 de 03
de março de 2009 Decreto Municipal n° 057/2006 de 10 de abril de 2006, Lei Complementar n. 123 de 14
de dezembro de 2006; e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços Pref n....../2022, Ata de Julgamento de Preços,
publicada no Mural Público e homologada pela autoridade competente deste Município mediante sua
assinatura, RESOLVE registrar os preços auferidos em processo licitatório para seleção de propostas para
o Registro de preços para contratação de empresas especializadas para prestar serviços de horas
máquinas de escavadeira hidráulica, trator de esteira, rolo vibro compactador e caminhão basculante, com
disponibilização de operador/motorista devidamente habilitado, a serem executados no município de
Ipuaçu/SC, de acordo com Anexo I- Termo de Referências deste Edital. Consta na relação de itens vencidos
por fornecedor, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecido pela empresa cuja
proposta foi classificada em 1º lugar, no respectivo item no certame acima numerado, demais classificados
conforme quadro comparativo de preços pós lances emitido pelo sistema Betha anexo ao processo, ficam
registrados no sistema de registro de preços, para possíveis contratações.
Cláusula Primeira – Do objeto
A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível e futura contratação entre o Município
de Ipuaçu - SC e a(s) empresa(s): ...........................vencedora (s) do certame licitatório referente ao Pregão
Presencial PREF n..../2022, estando a relação de itens vencidos por fornecedor do referido pregão,
passando o mesmo a fazer parte integrante desta ata.
Cláusula Segunda – Da validade da Ata
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano a contar da data..................de até a data
de.........
Parágrafo Primeiro. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de
Ipuaçu/SC, não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo Segundo. O contrato decorrente desta ata poderá sofrer aditivos de acréscimo, supressão e de
prazo.
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Cláusula Terceira – Da utilização da Ata de Registro de Preços
A presente Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por todos os órgãos da Administração Pública
Municipal, desde que autorizados pelo Sr.ª Prefeita Municipal, se for o caso.
Parágrafo primeiro. O preço ofertado pela (s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de
Preços é o constante da relação de itens vencidos por fornecedor, anexo desta.
Parágrafo segundo. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as
cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.
Parágrafo terceiro. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta
apresentada após os lances pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.
Cláusula Quarta – Do local e prazo de entrega
A empresa licitante compromete-se a prestar os serviços ora licitados no prazo máximo estabelecido pela
requisitando considerando a necessidade e urgência da efetivação da prestação dos serviços, conforme
especificações e prazo contidos no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
As mercadorias e produtos deste Processo Licitatório serão adquiridos de forma parcelada, não sendo
obrigada a municipalidade a retirar o total licitado, os serviços serão requisitados pelas Secretarias
municipais do Município de Ipuaçu, no período de vigência do contrato;
Os serviços a serem contratados deverão ser prestados nos locais indicados pelas Secretarias Municipais
junto aos locais indicados por estas no território do Município (na sede do Município ou em localidades do
interior) ou em outros locais conforme a necessidade e pedido, podendo inclusive ser entregues na reserva
indígena Xapecó, em qualquer de suas aldeias, onde a vencedora deverá disponibilizar de veículo próprio
para a entrega não podendo limitar-se a quantidade na entrega ou localidade.
Os serviços serão prestados conforme a necessidade da municipalidade, sem a obrigação de quantidade
mínima por pedido. Devendo ser iniciado no prazo máximo de 03 horas a contar da solicitação considerando
a necessidade e urgência da entrega.
Cláusula Quinta – Do pagamento
O pagamento será efetuado após a devida entrega e com até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal no
Setor de Contabilidade do Município.
A efetivação do pagamento fica condicionado à apresentação da empresa juntamente com a nota fiscal do
Certificado de Registro Cadastral- CRC de fornecedores do Município de Ipuaçu devidamente atualizado e
válido. Onde deverá apresentar para a efetivação do CRC a seguinte documentação:
a) Prova de regularidade através de Certidão Conjunta de regularidade para com a Fazenda Pública Federal
de Tributos e Contribuições Federais e Quanto à Dívida Ativa da União e de regularidade relativa à
Seguridade Social – INSS mediante certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
c)

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente; ou outra equivalente,

na forma da Lei;
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d)

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

e)

Prova de regularidade com o Ministério Trabalho mediante certidão negativa ou positiva com efeitos

de negativa de débitos trabalhistas CNDT;
f)

Prova de regularidade emitida pelo Poder Judiciário mediante apresentação de Certidão “Falência e

Concordata”.
Cláusula Sexta– Das penalidades
A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE IPUAÇUSC, e será descredenciada do MUNICÍPIO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais
cominações legais, além de:
Pela recusa em aceitar o pedido de compras e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, a
adjudicada se sujeitará à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta.
A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em virtude da não
aceitação da primeira convocada.
À proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta ou lance, faltar
ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução do objeto, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, às
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos causados:
a.

advertência;

b.

multa, sendo:

1.

de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso ou execução do

objeto em desacordo com as condições estabelecidas;
2.

de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total ou parcial do objeto

licitado;
3.

de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias.

c.

Cancelamento da contratação e suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de

Ipuaçu - SC, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de
descumprimento integral ou descumprimento parcial do Contrato.
Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, podendo as multas serem descontadas dos créditos da
empresa detentora da Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua
aplicação não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível
venha acarretar ao Município de Ipuaçu -SC.
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Cláusula Sétima – Dos reajustamentos de preços
Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de
redução dos preços praticados no mercado.
Os valores não serão reajustados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, podendo ocorrer apenas
à revisão de preços a qualquer tempo a fim de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da mesma,
sempre que sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou
fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.
Subcláusula única. O Município procederá o reajuste ou reequilíbrio financeiro, somente para aqueles
bens tabelados por órgãos oficiais competentes, mediante comprovação do aumento.
Mesmo comprovadas a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93,
a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
Cláusula Oitava – Do cancelamento da Ata de Registro de Preços
Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
I - Pela Administração, quando:
a - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; b - a detentora não
assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; c - a detentora der
causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; d - em qualquer das hipóteses
de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços; e - os preços registrados se
apresentarem superiores aos praticados no mercado; f - por razões de interesse público devidamente
demonstradas e justificadas pela Administração; g - a comunicação do cancelamento do preço registrado,
nos casos previstos neste Edital, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.
h - no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.
II - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:
a - à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste
Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.
Cláusula Nona – Da autorização para prestação e emissão das ordens de fornecimento
As prestações de serviço do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Setor de Compras com visto do Ordenador de Despesas do MUNICÍPIO DE IPUAÇU - SC.
Parágrafo Primeiro. A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou
parcial poderão ser igualmente autorizadas pela Secretaria.
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Cláusula Décima – Das disposições finais e do foro
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial PREF n. 0xx/2022 e as propostas das empresas abaixo
relacionadas.
Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o Detentor da Ata,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário
do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal n°.
8.666/93 e suas alterações.
Poderá ser firmado contrato administrativo decorrente da presente Ata de Registro de Preço, nos termos do
art. 57 da Lei 8.666/93, a critério da Administração Municipal.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n. 10.520/2002 e Decreto Municipal n° 057/2006 de
10 de abril de 2006, Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, e demais normas aplicáveis.
Fica eleito o foro da Comarca de São Domingos - SC, para dirimir quaisquer questões decorrentes da
utilização da presente ata.
Ipuaçu - SC, ................. de............................... de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita Municipal
De acordo. Visto/Jurídico. Dr. Cássio Marocco OAB/SC n.14.921 ______________
Proponente (s)
Nome:________________CPF:_______________
Empresa:_______________________Ass:______________
Testemunhas:
1_______________________________ 2______________________________

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INDICAÇAO DE CONTA PARA DEPÓSITO E
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
(Preferencialmente em papel timbrado da empresa)

PROCESSO LICITATÓRIO PREF n. 063/2022
PREGÃO PRESENCIAL PREF n. 020/2022
Rua Zanella n. 818, Centro. Município de Ipuaçu – SC. CNPJ n. 95.993.028/0001– SC. Cep 89.832-000.-83
E-mail: licitacoes@ipuacu.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1219

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUAÇU

A Senhora Pregoeira do Município de Ipuaçu/SC
A Empresa .............................. Inscrita no CNPJ n. ................, por intermédio de seu representante legal,
Sr. (a) ..................... portador (a) da Carteira de Identidade n. ............... CPF n. ................ DECLARA, neste
ato em que participa do Processo Licitatório na modalidade pregão presencial acima mencionado e tem por
objeto a seleção de propostas para o Registro de preços para contratação de empresas especializadas para
prestar serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, trator de esteira, rolo vibro compactador e
caminhão basculante, com disponibilização de operador/motorista devidamente habilitado, a serem
executados no município de Ipuaçu/SC.
Referente a conta para depósito em nome da nossa empresa os dados são:
Banco:...........................Agência:........................Conta Corrente:.............Praça de pagamento:..........
1.

Referente aos dados da pessoa responsável pela assinatura do contrato se formos vencedores os

mesmos são:
Nome completo do Administrador/Sócio Administrador ou Procurador..............................
CPF n……………………….RG n....................................... Órgão Expedidor...........................
Endereço pessoal Completo: Cep: ................... Cidade: ............................. Bairro: ..................... Rua:
..................... Completo: .........................
* Sob as penas da lei declaro que a pessoa acima referenciada é a responsável pela Administração da
empresa e está igualmente apta a contratar com o Poder Público.
E sendo está a mais pura expressão da vontade e da verdade firmamos a presente declaração.
Atenciosamente,
________________ASS____________________
Nome Completo
CPF n...........................Sócio Administrador da Empresa

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ENTREGA, IDONEIDADE E NÃO
DESABONO EMPRESARIAL
PROCESSO LICITATÓRIO PREF n. 063/2022
PREGÃO PRESENCIAL PREF n. 020/2022
A Pregoeira Oficial do Município
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Município de IPUAÇU – SC

A Empresa ......razão social........., inscrita no CNPJ sob n. ..............., com sede na Rua ...........Número
.......Bairro......... Cidade ................ Estado .................CEP ....................., representada neste ato, pelo
seu ADMINISTRADOR OU PROCURADOR ......................., brasileiro (a) maior, Estado Civil...............,
portador do CPF n. ...................... RG n. .................., Órgão Expedidor ................residente e
domiciliado na Rua................., ...........Número .............Bairro......... Cidade ................ Estado
.................CEP ....................., CEP ..................., através desta e sob as penas da Lei e multa prevista
abaixo prevista, DECLARA que:
1.

É empresa idônea não havendo na atualidade nenhum fato que a desabone;

2.

Não possui contra si ou contra seus sócios e colaboradores Processo (s) Judicial (ais) com

condenação transitada em julgado no que diz respeito a realização cumprimento do objeto do Edital
que ora participamos;
3.

Compromete-se em realizar o processo licitatório com zelo, presteza e com vistas a legalidade,

a impessoalidade, a moralidade e ao interesse público;
4.

A empresa licitante compromete-se a prestar os serviços nos locais e condições indicados

pelas Secretarias Municipais (na sede do Município ou em localidades do interior) ou em outros locais
conforme a necessidade e pedido, podendo inclusive ser na reserva indígena Xapecó, em qualquer de
suas aldeias, onde a vencedora deverá disponibilizar de veículo próprio para o deslocamento de
máquinas não podendo limitar-se a quantidade na entrega ou localidade. Os produtos deverão ser
prestados no item, sem a obrigação por quantidade mínima por pedido. Devendo ser iniciado no prazo
máximo de até 03 horas a contar da solicitação considerando a necessidade e urgência.
5.

A Empresa supra-descrita sujeita-se a multa no valor da proposta ou do valor contratado caso

a empresa licitante incorra em descumprimento a qualquer um dos Itens desta declaração;
6.

Caso haja a aplicação da multa prevista no Item 4 desta, fica o Município AUTORIZADO:

6.1 – Promover a cobrança administrativa ou judicial;
6.2 – Descontar o valor ou parte dele de eventuais créditos da empresa junto a Municipalidade;
6.3 – Solicitar a penhora de bens da empresa ou do quadro societário a qualquer tempo e modo, de
forma direta a fim de que se cumpra o contido nesta declaração.
E por ser está a mais pura expressão de vontade e verdade firmo a presente.

Rua Zanella n. 818, Centro. Município de Ipuaçu – SC. CNPJ n. 95.993.028/0001– SC. Cep 89.832-000.-83
E-mail: licitacoes@ipuacu.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1221

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUAÇU

Local e data.
____________________________________
Nome por extenso

USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA OU CARIMBO DO

CNPJ

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO PREF n. 063/2022
PREGÃO PRESENCIAL PREF n. 020/2022
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........................................................

inscrita no CNPJ n. ....................., por intermédio de seu

representante legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de Identidade n.
............................ CPF n. ...............................
DECLARA, para fins de participação do Processo Licitatório supra, na modalidade de pregão
presencial que:
a.

não empregabilidade de menores, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo 27,

da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição
Federal, de que não possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito anos
realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres.
( )Sim ( ) Não - Possui funcionários menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer tipo de
função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
b.

que os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou-se

conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade para o fornecimento
dos serviços, dando concordância a todas as condições desta Licitação de Pregão, sem restrições de
qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitação, executará o objeto desta licitação, pelo preço
proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório;
a.

que esta empresa atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a

documentação comprobatória exigida no item 06 do edital convocatório e se responsabilizando pela
veracidade dos documentos apresentados.
a.

sob as penas da Lei, até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_______________________________________________
Local e data
_______________________________________________
Carimbo e assinatura do Representante Legal

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE POSSUIR OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Processo Licitatório Nº xxx/xxxx
Pregão Presencial Nº xxx/xxxx
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A signatária ................................................................. , inscrita no CNPJ sob o nº........................,
DECLARA possuir as máquinas e equipamentos mínimos necessários descritos no item 2.4
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÕES NA LICITAÇÃO, bem como Termo de Referência – Anexo I
do edital.
DECLARO que as informações são fieis e verdadeiras, não havendo omissões ou dados que
possam induzir a equívocos de julgamento e ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE pelo
conteúdo desta declaração.

Ipuaçu/SC, ..... de ........ de ........

(NOME DA EMPRESA)
(NOME DO RESPONSAVEL)
CPF:.......

ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO PREF N.º ____ DE ___ DE ___ DE ____.
CONTRATA EMPRESA PARA A ____
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE IPUAÇU/SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Zanella n. 818, Centro, da cidade de Ipuaçu, SC, inscrita no CNPJ n. 95.993.028/0001-83,
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representado pela Prefeita Municipal Sra. Clori Peroza, brasileira, convivente em união estável,
inscrita no CPF sob o n. ___e RG n.º ______ residente e domiciliada nesta cidade de Ipuaçu, SC,
denominado para este instrumento simplesmente de CONTRATANTE.
CONTRATADA:

.........................,

inscrita

no

CNPJ

sob

Nº

.....................,

com

sede

no

......................CEP ....................., ................., representada neste ato, pelo Sócio Administrador/
Procurador ......................., brasileiro, ...................., portador do CPF n. ...................... e RG n.
.................., residente e domiciliado na ................., CEP ..................., ..........., doravante denominado
de CONTRATADA.
FUNDAMENTO LEGAL: vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, e
suas alterações e também Processo Licitatório PREF n. 0xx/2022 Pregão Presencial PREF n.
0xx/2022 e Ata de Registro de Preços PREF n. º ..... datada de ......
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente termo contratual é o Registro de preços para contratação de empresas
especializadas para prestar serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, trator de esteira,
rolo vibro compactador e caminhão basculante, com disponibilização de operador/motorista
devidamente habilitado, a serem executados no município de Ipuaçu/SC, de acordo com Anexo ITermo de Referências do Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA

– DAS

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:
●

Se houver incidência de impostos, estes deverão estar incluídos nos preços;

•

A empresa compromete-se a prestar os serviços sem a obrigação por quantidade mínima por

pedido. Devendo ser iniciado no prazo máximo de 03 horas a contar da solicitação considerando a
necessidade e urgência.

•

Os serviços a serem adquiridos deverão ser prestados nos locais indicados pela Secretaria

Municipal solicitante junto aos locais indicados por estas no território do Município (na sede do
Município ou em localidades do interior) ou em outros locais conforme a necessidade e pedido,
podendo inclusive ser realizados na reserva indígena Xapecó, em qualquer de suas aldeias, onde a
vencedora deverá disponibilizar de veículo próprio para a transporte de máquinas e equipamentos não
podendo limitar-se a quantidade na entrega ou localidade.

•

A empresa fica obrigada ao cumprimento das normas da Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção
de Dados, conforme Declaração anexa.

•

Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis ao contratante, em atenção ao art. 43,
da Portaria Interministerial nº 424, de 30 dezembro de 2016.
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•

Deverá a empresa ainda dispor e arcar com os seguintes custos a serem considerados para

confecção da sua proposta:
a) Manter profissional operador da máquina devidamente contratado/registrado na empresa e
habilitado na forma da legislação vigente.
b)

Arcar

com

todo

e

qualquer

custo

manutenção

de

máquinas

e

equipamentos

(peças/diesel/reparos) etc.
c) Bancar as despensas e o valores com deslocamento das máquinas em veículo apropriado sendo
que o mesmo deverá atender as regras determinadas na legislação vigente, no momento em que
sejam solicitados os serviços, uma vez que os mesmos serão realizados dentro do território do
município de Ipuaçu – SC em locais diversos.
d) Arcar com todos os custos de hospedagem e alimentação de seus funcionários e prepostos
quando a serviço no município.
e) Arcar com todos os custos de impostos de responsabilidade da licitante participante, estes, de
toda e qualquer natureza;
f) Fornecer e ficar em dia quanto ao uso uniforme identificado da Empresa, bem como por EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual) de funcionários e prepostos da Empresa quando a serviço
do Município.

•

g) Atender a necessidade do município em no máximo 03 (três) horas após a solicitação, não
podendo de forma alguma limitar-se a quantidade de horas trabalhadas em cada localidade,
devendo estar ciente que deve custear as despesas da máquina incluindo inclusive o deslocamento
de uma localidade para outra. A vencedora deverá ainda ter ciência de que os serviços poderão ser
desenvolvidos em todo o território deste município, podendo ser executado em localidades longes
uma da outra, na área rural, urbana ou indígena. Desta prestação de serviço haverá um registro de
protocolo dos agricultores que determinará a sequência a ser efetuada os trabalhos nas
propriedades, o que poderá ocasionar em desenvolver trabalhos em localidades distantes.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Município obriga-se a pagar o valor estipulado na Cláusula Quarta, sem prejuízo das disposições
estabelecidas nas demais cláusulas do presente contrato.
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO
O Município pagará ao Contratado o valor de até R$ ___ (___), conforme relação de itens a seguir:
Os valores serão pagos de acordo com as propostas apresentadas e mediante a prestação de serviço
objeto ora licitado e apresentação de nota fiscal no valor correspondente.
O pagamento será efetuado após a entrega do item licitado. No corpo da nota (s) deverão constar o
número deste contrato, do Processo Licitatório PREF n. xxx/2022, Pregão Presencial PREF n.
xx/2022.
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CLÁUSULA QUINTA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos constantes no
orçamento de 2022.
Dotação Orçamentária: xx – Elemento de Despesa xxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA SEXTA – PRAZO
O presente contrato tem sua vigência da data da assinatura do contrato que é de .......................... de
...., e perdurará até a data de _____, observados os prazos prescritos no edital.
Parágrafo único: O presente contrato poderá ser prorrogado conforme previsto na Ata de Registro de
Preços (condições gerais) e Edital do Processo item (11.1.1) abaixo descrito:
... 10.1.1 – O contrato decorrente do presente certame poderá sofrer aditivos de: supressão ou adição
de quantitativos até o máximo de 25% da quantidade inicial licitada; reajuste de valores em caso de
desequilíbrio financeiro devidamente comprovado por notas fiscais de compra e se requerido pelo
futuro contratado; aditivo de prazo em caso de haver saldo remanescentes após findado o prazo de
vigência do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO CONTRATUAL
O presente contrato poderá ser rescindido: a) por ato unilateral e escrito da administração nos casos
de inexecução total ou parcial; b) amigavelmente, por acordo entre as partes; c) judicialmente, nos
termos da legislação, respeitados, no primeiro caso, os direitos da Administração conforme previsto no
art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES
O não cumprimento às obrigações assumidas ou dos preceitos legais aplicáveis sujeitará o Contratado
às seguintes penalidades: I – advertência;
II.– suspensão do direito de licitar junto ao Município;
I.– declaração de inidoneidade;
I.– multa de 5% (cinco por cento) sobre o montante da proposta no caso de inadimplência.
CLAUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1 A fiscalização e o acompanhamento da entrega do material/prestação de serviços serão realizados
pelo servidor _____________________, matricula n° ____.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
Rua Zanella n. 818, Centro. Município de Ipuaçu – SC. CNPJ n. 95.993.028/0001– SC. Cep 89.832-000.-83
E-mail: licitacoes@ipuacu.sc.gov.br
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A prestação do serviço objeto do presente contrato será feita de imediato, vedada a subcontratação,
sendo que o valor pactuado poderá sofrer reajuste conforme preconiza o edital.
A Licitante contratada por si só se obriga a fornecer qualquer documento solicitados pelo Município e a
cumprir a legislação vigente em especial as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas); Normas Especificas atinentes ao objeto licitado dos seguintes órgãos – MTE - Ministério do
Trabalho e Emprego.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO COMPETENTE
Fica eleito o foro da Comarca de São Domingos - SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do presente Contrato.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato.
Ipuaçu – SC................. de................... de .....
CONTRATANTE: Mun. de Ipuaçu – SC Clori Peroza - Prefeita Municipal _______________
CONTRATADA: ................... Resp. Legal - ................................ ______________
Visto/Jurídico. Dr. Cassio Marocco OAB/SC n.14.921 ______________
Testemunhas:
1. Nome.__________________

2. Nome.__________________

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS LEI N. 13.709/2018
1.

É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em

decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob
pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
2.

As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações –

em especial os dados pessoais e os dados pessoas sensíveis – repassados em decorrência da
execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o
repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de
obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.

Rua Zanella n. 818, Centro. Município de Ipuaçu – SC. CNPJ n. 95.993.028/0001– SC. Cep 89.832-000.-83
E-mail: licitacoes@ipuacu.sc.gov.br
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3.

As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos

patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em
decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.
4.

Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados

Pessoais (LGPD), o Município de XXXXXXXX/SC, para a execução do serviço objeto deste edital,
terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como:
número do CPF e do RG, endereço eletrônico, cópia do documento de identificação, entre outros
que possam ser exigidos para a execução contratual.
5.

A LICITANTE/CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de

Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao
disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo Município de
XXXXXXXX/SC.
6.

A LICITANTE/CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao Município de XXXXXX/SC,

em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados
pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas
no art. 48 da LGPD.
XXXXXXXX /SC, ___ de xxxxxxx 2022.
___________________

_______________________

CONTRATADA

CONTRATANTE

Rua Zanella n. 818, Centro. Município de Ipuaçu – SC. CNPJ n. 95.993.028/0001– SC. Cep 89.832-000.-83
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Ipumirim
Prefeitura
DECRETO 2664

Publicação Nº 3840973

DECRETO Nº 2664 de 19 de abril de 2022.
Declara Situação de Emergência no Município de Ipumirim, SC, em função do aumento do número de casos registrados de Dengue no
município.
O Prefeito Municipal do Município de Ipumirim/SC, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 149, INCISO I, da
Lei Orgânica do Município c/c o disposto na Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012 e na Lei Municipal nº 1740, de 23 de junho de
2014 e alteração
Considerando o aumento da proliferação e infestação do mosquito Aedes Aegypti, totalizando 73 focos no Município, bem como, a necessidade de implantação de medidas de combate à Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya;
Considerando a elevação do número de casos de Dengue, sendo 29 casos confirmados e 39 casos suspeitos, totalizando 87 notificações
o que provoca a fragilidade e a vulnerabilidade do estado de saúde da população, ocasionando risco potencial de transmissão da doença;
Considerando a necessidade de unir esforços com as esferas estadual e federal, visando à implementação de medidas urgentes para o
controle e a erradicação do cenário de epidemia;
Considerando a possibilidade de alocação de mais recursos do orçamento municipal para ações paliativas de enfretamento e combate à
epidemia de Dengue que acomete a população;
Considerando a necessidade de se estabelecer uma situação jurídica especial que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, DECRETA:
Art. 1º Fica declarada Situação de Emergência no Município de Ipumirim, SC, decorrente da existência de situação anormal em virtude da
Dengue, classificada e codificada na Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE sob nº 1.5.1.1.0.
Art. 2º Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais e a convocação de voluntários, para atuarem no atendimento às pessoas
sintomáticas, no combate e controle da proliferação do mosquito Aedes Aegypti, e nas campanhas de mobilização, a serem coordenadas
pela Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 3º Fica autorizada a adoção de medidas pelas autoridades administrativas, agentes de defesa civil e equipe de saúde, para promover
ações de combate ao surto, em casos de risco iminente, podendo inclusive:
I - Adentrar nas casas, residências e lotes vazios ou em locais cujas residências estejam fechadas, para tratamento e eliminação de possíveis
focos de infestação de larvas do mosquito;
II - Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público.
Art. 4º Com base no inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, sem prejuízo das restrições da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), ficam dispensadas de licitação as aquisições e contratações de serviços necessários às atividades de resposta face à situação de emergência.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
HILÁRIO REFFATTI
Prefeito Municipal
GUILHERME RENAN BENVENUTTI
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO N 2663 ALTERA MEMBROS CME

Publicação Nº 3839841

DECRETO N° 2663/2022 de 18 de abril de 2022.
SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME, NOMEADOS PELO DECRETO Nº 2595/2021
HILARIO REFFATTI, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º- Fica substituído pelo nome abaixo descrito, o membro do Conselho Municipal de Educação – CME, nomeados pelo Decreto nº
2595/2021
Representantes da Secretaria de Educação do Município
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Titular: Edson Bogoni
Suplente: Lúcia Salete Siebeneichler Kruetzmann
Art. 2º- Permanecem inalterados os demais dispositivos do Decreto nº 2531/2020 e 2595/2021
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ipumirim, 18 de abril de 2022.
HILARIO REFFATTI
PREFEITO

EDITAL 26-2022 - CHAMADA PÚBLICA - MÉDICO

Publicação Nº 3840589

EDITAL 26/2022 DE 19 DE ABRIL DE 2022 CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO A CARATER TEMPORÁRIO.
O Município de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento
dos interessados, às normas para Chamada Pública para Contratação Temporária - Seleção por Nível de Titulação, a ser realizada para a
contratação temporária de Médico.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Tendo em vista a necessidade de contratação de Médico para preencher vaga temporária decorrente de licença gestação da servidora efetiva, e diante da necessidade imediata na substituição deste profissional, para atendimento na Unidade de Saúde, inviabilizando
desta forma a realização de processo seletivo, o Município de Ipumirim contratará Médico mediante Chamada Pública.
Art. 2º - A presente Chamada Pública tem, por objetivo a seleção de Médico, com CRM ativo para assumir temporariamente vaga de 40
(quarenta) horas semanais, aberta em razão de licença gestação da servidora efetiva.
Art. 3º - A chamada pública se destinará a escolha dos profissionais que tiverem interesse em assumir a vaga disponível.
Art. 4º - A comprovação da formação mínima exigida do candidato constará na apresentação do diploma (fotocópia) e registro no respectivo
conselho.
Art. 5º - Os interessados deverão dirigir-se a sede da Prefeitura Municipal de Ipumirim, na Avenida Dom Pedro II, 230, no dia 22/04/2022,
às 08:00 horas, munidos de Carteira de Identidade, comprovação de habilitação para a vaga e demais documentos que possam servir aos
critérios de desempate, na forma do artigo seguinte.
Art. 6º - Havendo dois ou mais candidatos para a vaga, serão obedecidos, pela ordem, os seguintes critérios:
a – Maior tempo de serviço na área pública;
b – Maior tempo de serviço;
c – Especialização na área em serviços públicos;
d – Maior Idade
Art. 7º - Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Pessoal do Município de Ipumirim, ou através do telefone (49)
34383430.
Ipumirim/SC, 19 de Abril de 2022.
Hilário Reffatti
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2022 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 7/2022/FMS

Publicação Nº 3839931

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 34955E4B53284201A1E31462731879B3FDABBAFB

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Estado de Santa Catarina
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2022
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 7/2022

GUILHERME RENAN BENVENUTTI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE torna público para conhecimento dos interessados que está realizando DISPENSA DE LICITAÇÃO, na forma da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, tendo por fundamento
legal o art. 24, inciso IV, cujo objeto é: contratação de empresa, para prestação de serviço de equitação, para realização do projeto de
Equoterapia, com no mínimo 12 (horas) semanais, conforme justificativa anexa. Esclarecimentos e informações, poderão ser obtidos junto
a Secretaria de Administração e Finanças, no prédio da Prefeitura Municipal, cidade e município de Ipumirim - SC, telefones (49) 3438-3422
ou (49) 3438.3429, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas em dias considerados úteis, mediante requerimento específico.
Ipumirim - SC, 19/04/2022
GUILHERME RENAN BENVENUTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1231

MINUTA DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022/FMS- PARA O CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS
MÉDICOS NA ÁREA DE CLINICA GERAL

Publicação Nº 3840634

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM-SC
MODALIDADE: MINUTA DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022/FMS- PARA O CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA
ÁREA DE CLINICA GERAL.
GUILHERME RENAN BENVENUTTI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público, para o conhecimento dos interessados, que está
aberto a partir do dia 20 de abril de 2022, o credenciamento de serviços médicos na área de clinica geral . Cópia do edital e demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações da Prefeitura, no horário de expediente, pelo telefone (0XX49) 3438-3429 ou
3438-3422 e pelo e-mail compras@ipumirim.sc.gov.br ou comprascoco@ipumirim.sc.gov.br.
Ipumirim - SC, em 19 de abril de 2.022
GUILHERME RENAN BENVENUTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA 330-2022 - SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS

Publicação Nº 3839662

PORTARIA Nº 330/2022 DE 18 DE ABRIL DE 2022
SUBSTITUI MEMBROS DO CONSELHO DE ACOMPAMHAMENTO E CONTROLE SOCIAL – CACS FUNDEB DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE IPUMIRIM - SC
HILÁRIO REFFATTI, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º- Ficam os representantes abaixo designados para substituir os anteriormente indicados como membros do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – CACS – FUNDEB de Ipumirim, nomeados pela portaria nº 286/2021.
Representantes dos Pais/Responsáveis de alunos da Educação Básica Pública do Município:
Titular: Franciele Hann Pottratz Kleemann por Silvania da Silva
Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública do Município
Titular: Luiz Marcos Antonio Soares por Gabriela Letícia Rech Comelli
Suplente: Edson Weber por Ana Paula de Lima dias
Titular: Marlon Ian Zenati por Sergio Justino da Silva
Suplente: Marli de Fátima Justiniano Dias de Lima por Leoneide do Rosário Souza Costa
Representante do Conselho Tutelar:
Suplente: Eluana Schwertz por Fabio Otfinovski
Representantes de Organizações da Sociedade Civil
Titular: Romaldo Doerzbacher por Alceno Wazlawick
Art. 2º- Permanecem inalterados os demais dispositivos da Portaria nº 286/2021.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ipumirim, 18 de abril de 2022.
HILARIO REFFATTI
PREFEITO

PORTARIA 331-2022 - EXONERA THAISE

Publicação Nº 3839665

PORTARIA Nº 331/2022 DE 19/04/2022
EXONERA SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE MÉDICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS
HILARIO REFFATTI, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá
Outras Providências e Lei Complementar 002/2002, que Dispõe sobre o Plano de Carreira e remuneração para os Servidores do Município
de Ipumirim, Estado de Santa Catarina e dá outras providências.
EXONERA
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EXONERA, sob a Matrícula 3531, THAISE DESORDI PEREIRA, cargo caráter temporário de Médica, com carga horária semanal de 40h, com
Contribuição Geral de Previdência Social (RGPS).
Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 19 de Abril de 2022.
Ipumirim/SC, 19 de Abril de 2022.
HILARIO REFFATTI
Prefeito

PORTARIA 332-2022 - FERIAS MOIRA

Publicação Nº 3840351

PORTARIA Nº. 332/2022 de 19 de Abril de 2022.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR EFETIVO A PEDIDO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS
O Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº
001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta
e Indireta e dá Outras Providências,
CONCEDE:
A MOIRA COMBOSKI SCHNEIDER, matrícula 1676, férias de 15 (quinze) dias, sendo relativo ao período aquisitivo de 2020 a 2021 e gozo a
partir de 25 de Abril a 09 de Maio de 2022.
Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 25 de Abril de 2022.
Ipumirim - SC, 19 de Abril de 2022.
HILARIO REFFATTI
Prefeito Municipal

PORTARIA 333-2022 - CANDIDA MELLO

Publicação Nº 3840357

PORTARIA Nº 333/2022 DE 19/04/2022
CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO
Hilário Reffatti, Prefeito de Ipumirim, no uso de suas atribuições em com fulcro na Lei Complementar 178 de 24 de outubro de 2018,
- RESOLVE
Art. 1º - Contratar temporariamente CANDIDA REGINA DE MELLO, CPF nº 093.657.089-07, documento de identidade nº 6.422.500, para
o cargo de Auxiliar de Creche, com carga horária semanal de 40h, face a aprovação no Processo Seletivo 42/2021, homologado em 20 de
Dezembro de 2021, com Contribuição Geral de Previdência Social (RGPS), a partir de 20/04/2022 para atuar como Auxiliar de Creche, até
o preenchimento da vaga por concurso público, com lotação na Creche Municipal Danilo João Cason.
Art. 2º - A presente contratação fundamenta-se no inciso X do art. 2º da Lei complementar 178 de 24 de outubro de 2.018, que dispõe sobre
a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de Excepcional Interesse Público do Município de
Ipumirim – SC.
Art. 3º - Os vencimentos serão aqueles constantes no Anexo II da Lei complementar 01/2002, Grupo “a” Serviços Administrativos.
Art. 4º - A presente portaria entra em vigor na data de 20/04/2022.
Ipumirim/SC, 19 de Abril de 2022.
HILARIO REFFATTI
Prefeito Municipal
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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO PL Nº 53, TP Nº 4-2022-REFORMA SECRETARIA
DE AGRICULTURA

Publicação Nº 3840269

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
CNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 4/2022 - TP

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

53/2022
30/03/2022
Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:

a contratação de empresa, para reforma de salas do pavimento térreo do Edifício da Prefeitura Municipal de Ipumirim, com substituição
do piso existente, novo leiaute das salas, instalação elétrica e lógica (remoção + materiais + mão de obra), com área de intervenção de
275,60m², conforme memorial descritivo, projeto arquitetônico, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e demais
documentação, anexo ao edital.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 20/2022 (Sequência: 1)
Ao(s) 19 de Abril de 2022, às 14:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
, reuniram-se os membros da
Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 13/2021, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº
53/2022, Licitação nº. 4/2022 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.
Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

CONSTRUTORA HARMONIA LTDA neste ato sem representante presente, SECCO CONSTRUÇÕES LTDA neste ato
representado pelo Senhor DILCEU SECCO e M & S CONSTRUTORA LTDA neste ato sem representante presente.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a
documentação
atinente,
tendo
o
seguinte
parecer
da
comissão:
- No dia e hora previsto, a Comissão de Licitação Permanente, nomeada através da Portaria nº 13/2021, de 06 de janeiro de
2021,reuniu-se para abertura do presente certame licitatório. Inicialmente a parte foi advertida de que a licitação será
gravada através do sistema audiovisual. Apresentou-se para participar da licitação as empresas: CONSTRUTORA
HARMONIA LTDA neste ato sem representante presente, SECCO CONSTRUÇÕES LTDA neste ato representado pelo
Senhor DILCEU SECCO e M & S CONSTRUTORA LTDA neste ato sem representante presente. As empresas acima
transcritas apresentaram a Declaração de Microempresa, ou empresa de pequeno porte. Abertos os trabalhos, a presidente
cumprimenta aos membros da comissão e representante presente e dá inicio ao certame licitatório. Ato continuo a
Presidente apresenta os envelopes contendo a documentação e a proposta, devidamente lacrados, que foram rubricados
pela comissão de licitação e representante presente. Dando continuidade ao embate licitatório foram abertos os envelopes
contendo a documentação, o qual foi conferido pela Comissão de licitação e representante presente. Após a análise
criteriosa da documentação pela comissão de licitação e representante presente, constatou-se, que as empresas acima
transcritas, apresentaram a documentação, conforme os requisitos mínimos fixados no presente Edital, estando, portanto
habilitadas para prosseguir nas fases subsequentes do presente embate licitatório. Porém considerando a presença somente
do representante da empresa SECCO CONSTRUÇÕES LTDA e as demais empresas sem representantes presente, abre-se
prazo de 5 (cinco) dias úteis, para interposição de recursos, conforme artigo 109 parágrafo 6º da Lei 8.666/93. As empresas
acima mencionadas apresentaram a consulta, conforme o item 5.1.6 do edital, juntamente com o envelope da
documentação e analisado pela comissão, estando em conformidade com o item citado. Nada mais havendo a declarar
encerra-se a presente ata que será assinada por todos os membros da comissão e representante da empresa presente.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

COMISSÃO:

Ipumirim, 19 de Abril de 2022

JUCILENE GOLDONI CALIARI

- ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

LAUDECIR FRANCIO

- ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

TATIANE ZANELLA

- ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

CLAUDIOMIR A. ACCADROLLI

- ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
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TOMADA DE PREÇO

Nr.: 4/2022 - TP

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

53/2022
30/03/2022
Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:

a contratação de empresa, para reforma de salas do pavimento térreo do Edifício da Prefeitura Municipal de Ipumirim, com substituição
do piso existente, novo leiaute das salas, instalação elétrica e lógica (remoção + materiais + mão de obra), com área de intervenção de
275,60m², conforme memorial descritivo, projeto arquitetônico, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e demais
documentação, anexo ao edital.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 20/2022 (Sequência: 1)
Ao(s) 19 de Abril de 2022, às 14:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
, reuniram-se os membros da
Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 13/2021, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº
53/2022, Licitação nº. 4/2022 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.
Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

CONSTRUTORA HARMONIA LTDA neste ato sem representante presente, SECCO CONSTRUÇÕES LTDA neste ato
representado pelo Senhor DILCEU SECCO e M & S CONSTRUTORA LTDA neste ato sem representante presente.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a
documentação
atinente,
tendo
o
seguinte
parecer
da
comissão:
- No dia e hora previsto, a Comissão de Licitação Permanente, nomeada através da Portaria nº 13/2021, de 06 de janeiro de
2021,reuniu-se para abertura do presente certame licitatório. Inicialmente a parte foi advertida de que a licitação será
gravada através do sistema audiovisual. Apresentou-se para participar da licitação as empresas: CONSTRUTORA
HARMONIA LTDA neste ato sem representante presente, SECCO CONSTRUÇÕES LTDA neste ato representado pelo
Senhor DILCEU SECCO e M & S CONSTRUTORA LTDA neste ato sem representante presente. As empresas acima
transcritas apresentaram a Declaração de Microempresa, ou empresa de pequeno porte. Abertos os trabalhos, a presidente
cumprimenta aos membros da comissão e representante presente e dá inicio ao certame licitatório. Ato continuo a
Presidente apresenta os envelopes contendo a documentação e a proposta, devidamente lacrados, que foram rubricados
pela comissão de licitação e representante presente. Dando continuidade ao embate licitatório foram abertos os envelopes
contendo a documentação, o qual foi conferido pela Comissão de licitação e representante presente. Após a análise
criteriosa da documentação pela comissão de licitação e representante presente, constatou-se, que as empresas acima
transcritas, apresentaram a documentação, conforme os requisitos mínimos fixados no presente Edital, estando, portanto
habilitadas para prosseguir nas fases subsequentes do presente embate licitatório. Porém considerando a presença somente
do representante da empresa SECCO CONSTRUÇÕES LTDA e as demais empresas sem representantes presente, abre-se
prazo de 5 (cinco) dias úteis, para interposição de recursos, conforme artigo 109 parágrafo 6º da Lei 8.666/93. As empresas
acima mencionadas apresentaram a consulta, conforme o item 5.1.6 do edital, juntamente com o envelope da
documentação e analisado pela comissão, estando em conformidade com o item citado. Nada mais havendo a declarar
encerra-se a presente ata que será assinada por todos os membros da comissão e representante da empresa presente.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

COMISSÃO:

Ipumirim, 19 de Abril de 2022

JUCILENE GOLDONI CALIARI

- ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

LAUDECIR FRANCIO

- ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

TATIANE ZANELLA

- ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

CLAUDIOMIR A. ACCADROLLI

- ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
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ATA DE JULGAMENTO DO PL Nº 47, PP Nº 14-2022-MATERIAL ESPORTIVO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
CNPJ:

82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

Publicação Nº 3840445

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 14/2022 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

47/2022
23/03/2022

Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:
registro de preço para possível aquisição de material esportivo, destinado as atividades da CME, e demais órgãos da administração
publica, para a formação de REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES para eventuais e futuras aquisições,
conforme
descrição
do
anexo
II
e
Termo
de
Referência
anexo
III
do
edital.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 21/2022 (Sequência: 6)
Ao(s) 19 de Abril de 2022, às 08:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
, reuniram-se o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 2568, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 47/2022, Licitação nº. 14/2022 - PR, na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda
a
documentação
atinente,
tendo
o
seguinte
parecer
da
comissão:
- Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, ás oito horas, a Comissão de Licitação reuniu-se para
dar prosseguimento a Licitação supramencionada. Porém esgotado o prazo concedido para a empresa PIRÂMIDE
COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA apresentar a Certidão Negativa de Débito Federal atualizada, constatouse que a mesma não apresentou dentro do prazo estipulado. Na forma do disposto no artigo 43, parágrafo 1º da Lei
Complementar 123/2006, fica prorrogado por mais 5 (cinco) dias, o prazo para apresentação da Certidão Negativa de
Débito Federal, conforme o item 6.1.2 do edital. A empresa: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA -EPP não apresentou as
amostras referente aos itens 05 e 11, conforme previsto no item 5.1 e 5.2 do edital, restando assim desclassificada.
Entretanto, será convocada a empresa EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA, segunda melhor
classificada do certame, que terá o prazo de 5(cinco) dias úteis, para a apresentação das amostras, conforme o item 5.1 e
5.2 do edital, caso a empresa convocada não tenha interesse, solicitamos que a mesma, envie um comunicado de
desistência dos referidos itens. Comunica-se dessa forma a licitante. Nada mais havendo a tratar encerra-se a presente ata,
que
será
assinada
pela
Comissão.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

COMISSÃO:

Ipumirim, 19 de Abril de 2022

JUCILENE GOLDONI CALIARI

- ........................................ - Pregoeiro(a)

LAUDECIR FRANCIO

- ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

TATIANE ZANELLA

- ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

SUZANA GIOMBELLI

- ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
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ATA DE JULGAMENTO DO PRAZO REFERENTE A CERTIDÃO FEDERAL DO PL Nº 47, PP Nº 14-2022-MATERIAL
ESPORTIVO
Publicação Nº 3841002

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
CNPJ:

82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 14/2022 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

47/2022
23/03/2022

Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:
registro de preço para possível aquisição de material esportivo, destinado as atividades da CME, e demais órgãos da administração
publica, para a formação de REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES para eventuais e futuras aquisições,
conforme
descrição
do
anexo
II
e
Termo
de
Referência
anexo
III
do
edital.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 22/2022 (Sequência: 7)
Ao(s) 19 de Abril de 2022, às 16:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
, reuniram-se o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 2568, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 47/2022, Licitação nº. 14/2022 - PR, na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Gravar
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda
a
documentação
atinente,
tendo
o
seguinte
parecer
da
comissão:
- Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, ás dezesseis horas, a Comissão de Licitação, reuniu-se
para dar prosseguimento a Licitação supra transcrita, referente a apresentação da Certidão Negativa de Débito Federal, da
empresa PIRÂMIDE COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA. A comissão recebeu por e-mail a referida certidão as
13hs24min e protocolada no setor de protocolos sob o nº 460/2022, sendo assim a empresa permanece habilitada.
Comunica-se a empresa. Nada mais havendo a tratar encerra-se a presente ata, que será assinada pela Comissão.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

COMISSÃO:

Ipumirim, 19 de Abril de 2022

JUCILENE GOLDONI CALIARI

- ........................................ - Pregoeiro(a)

LAUDECIR FRANCIO

- ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

TATIANE ZANELLA

- ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

SUZANA GIOMBELLI

- ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO PL Nº 52, TP Nº 3-2022-REFORMA PISO GINÁSIO
DE ESPORTES

Publicação Nº 3839422

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
CNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 3/2022 - TP

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

52/2022
29/03/2022
Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

a contratação de empresa (mão de obra + material), para substituição do piso de madeira do Ginásio de Esportes do Núcleo
Educacional Municipal Professor Claudino Locatelli, parte deste por piso modulado emborrachado, piso em concreto armado e pintura do
brasão do Municipio no centro da quadra, com área de intervenção de 1.200,00m², conforme memorial descritivo, projeto, cronograma
físico
financeiro,
planilha
orçamentária
e
demais
documentação,
anexo
ao
edital.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 19/2022 (Sequência: 1)
Ao(s) 19 de Abril de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
, reuniram-se os membros da
Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 13/2021, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº
52/2022, Licitação nº. 3/2022 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.
Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

CONSTRUTORA HARMONIA LTDA e FORMATTO ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA OCV LTDA, CONSTRUTORA SOLO
LTDA e CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA. Neste ato todas as empresas acima citadas se encontram sem representantes
presentes.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a
documentação
atinente,
tendo
o
seguinte
parecer
da
comissão:
- No dia e hora previsto, a Comissão de Licitação Permanente, nomeada através da Portaria nº 13/2021, de 06 de janeiro de
2021,reuniu-se para abertura do presente certame licitatório. Mesmo sem a presença de representantes, a Comissão de
licitação realizou a filmagem de todos os atos realizados, durante a audiência, por meio do sistema audiovisual.
Apresentou-se para participar da licitação as empresas: CONSTRUTORA HARMONIA LTDA e FORMATTO ENGENHARIA
LTDA, CONSTRUTORA OCV LTDA, CONSTRUTORA SOLO LTDA e CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA. Neste ato todas
as empresas acima citadas se encontram sem representantes presentes. As empresas acima transcritas apresentaram a
Declaração de Microempresa, ou empresa de pequeno porte. Abertos os trabalhos, a presidente cumprimenta aos membros
da comissão presente e dá inicio ao certame licitatório. Ato continuo a Presidente apresenta os envelopes contendo a
documentação e a proposta, devidamente lacrados, que foram rubricados pela comissão de licitação. Dando continuidade
ao embate licitatório foram abertos os envelopes contendo a documentação, o qual foi conferido pela Comissão de
licitação. Após a análise criteriosa da documentação pela comissão de licitação, constatou-se que as empresas acima
transcritas apresentaram a documentação, conforme os requisitos mínimos fixados no presente Edital, estando, portanto
habilitadas para prosseguir nas fases subsequentes do presente embate licitatório. Porém considerando a ausência dos
representantes das empresas acima citadas, abre-se prazo de 5(cinco) dias úteis, para interposição de recursos, conforme
artigo 109 parágrafo 6º da Lei 8.666/93. A Comissão de licitação, procedeu a verificação no cadastro, sendo que as
empresas participantes não apresentaram qualquer espécie de restrição. As consultas passam a integrar a documentação do
certame, conforme o item 5.1.6 do edital. Acompanhou os atos do processo licitatório, o estagiário JEFFERSON EDUARDO
CITADIN. Nada mais havendo a declarar encerra-se a presente ata que será assinada por todos os membros da comissão e
representante
da
empresa
presente.
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TOMADA DE PREÇO

Nr.: 3/2022 - TP

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

52/2022
29/03/2022
Folha: 2/2

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

COMISSÃO:

Ipumirim, 19 de Abril de 2022

JUCILENE GOLDONI CALIARI

- ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

LAUDECIR FRANCIO

- ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

TATIANE ZANELLA

- ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

CLAUDIOMIR A. ACCADROLLI

- ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PL Nº 60, IL Nº 15-2022-LANGE INSEMINAÇÕES

Publicação Nº 3839612

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F8273A392F557D3275A3B7D45CB6C454361D1E48

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nr.: 15/2022 - IL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
CNPJ:

82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

60/2022
18/04/2022

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeito Municipal, HILARIO REFFATTI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a)
b)
c)
d)
e)

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

60/2022
15/2022-IL
Inexigibilidade de Licitação
19/04/2022

Contratação de empresa credenciada através do Edital de Chamamento Publico nº 02/2016, para a
realização de inseminação artificial em bovinos de agricultores do Município de Ipumirim - SC, conforme
justificativa anexo.

(em Reais R$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário
LANGE INSEMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
1

Inseminação Artificial de Bovinos

Ipumirim, 19 de Abril de 2022.

Total do Item

(11052)
SER

1,00

0,0000

20,00

20,00

Total do Fornecedor:

20,00

Total Geral:

20,00

---------------------------------------------------------------------HILARIO REFFATTI
PREFEITO MUNICIPAL
---------------------------------------------------------------------Hilário Reffatti - Prefeito de Ipumirim
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Câmara Municipal
EXTRATO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 1/2022

Publicação Nº 3839840

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
IPUMIRIM-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.
Contrato de Processo de Inexibilidade Nº 1/2022
Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 1/2022, homologado em 4 de abril de 2022.
Objeto: PROCESSO DE INEXIBILIDADE N° 2/2022, QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA DE VEREADORES DE IPUMIRIM, ESTADO DE SANTA
CATARINA E A EMPRESA BETHA SISTEMAS.
VALOR: R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) – divididos em 3 parcelas mensais
VALOR DE IMPLANTAÇÃO : R$ 1.220,00 ( um mil e duzentos e vinte reais) – Parcela única
Assinatura: 4/4/2022 Vigência: 4/4/2022 à 4/7/2022
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Contratado: BETHA SISTEMAS, situada à Rua João Pessoa, n.º 134, Bairro Centro, na Cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, inscrita
no CNPJ sob o n.º 00.456.865/0001-67
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Iraceminha
Prefeitura
DECRETO 038 2022

Publicação Nº 3839240

DECRETO Nº 038/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Nomeia Comissão Municipal de Esportes (CME) do município de Iraceminha dá outras providências.
JEAN CARLOS NYLAND, Prefeito Municipal de Iraceminha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art.
99 da Lei Orgânica Municipal de 05 de julho de 1990:
DECRETA:
Art. 1º - Fica através deste criado a Comissão Municipal de Esportes (CME) do município de Iraceminha.
Art. 2º - Dentre as funções desta comissão, estão, o estimulo a prática esportiva, contribuição para desenvolvimento do espírito desportivo,
organização de eventos esportivos, formas de disputa, critérios, julgamentos, pareceres, punições, premiações e toda e qualquer atividade
relaciona ao setor de Esportes de Iraceminha.
Art. 3º - Os integrantes da Comissão Municipal de Esportes (CME) do município de Iraceminha para os anos de 2022 e 2023 serão os seguintes:
· Diretor de Esportes: Diego André Rauber
· Secretario de Educação, Cultura Esportes e Turismo: Jair Valcarenghi
· Representante da Policia Militar: Marlo Alchieri
· Representante Camara Municipal de Vereadores: Antonio Ivanir Barbosa
· Representante Esporte Clube Nova Estrela: Marcelo Luza
· Representante Esporte Clube Grêmio Moroé: Josimar Wagner
· Representante E. C Grêmio Planalto de Nova Ibarama: Cleber Simionato
· Representante Esporte Clube Canarinho de Santa Fé: Leonir Persch
· Representante da Associação São José: Guilherme Moraes de Souza
· Representante E. Clube Flamengo da Linha Biguá: Mauricio Woginski
Art. 4º Esta comissão terá função de cunho organizacional e opinativo, devendo o presidente da CME ser o Diretor de Esportes deste Município, o qual devera promover o esporte em nosso município, assim como organizar as competições com base nas opiniões e decisões
desta comissão.
Art. 5º O exercício dos membros nomeados neste decreto é considerado de relevante interesse público, de forma que não caberá remuneração de nenhuma espécie, não irá gerar vinculo empregatício e o mesmo se encerra no dia 31 de Dezembro de 2023.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Iraceminha/SC, 19 de Abril de 2022.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal.

PORTARIA 143 2022

Publicação Nº 3839278

PORTARIA N° 143/2022, 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018, Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Iraceminha.
RESOLVE
Art. 1° - CONCEDER Licença Tratamento de Saúde por 07 (sete) dias, a Sra. VERIDIANA SEEWALD, funcionária efetiva no cargo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 20 horas semanais, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo. A
partir desta data, conforme atestado médico.
Art.2° - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.
Iraceminha/SC, 18 de Abril de 2022.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em data supra.
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Publicação Nº 3840227

PORTARIA N° 144/2022, 19 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018, Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Iraceminha.
RESOLVE
Art.1° - CONCEDER Licença Prêmio, pelo período de 30 (TRINTA DIAS) dias, ao Servidor Público Municipal, Sr. ARNO JANICH, ocupante do
cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 40hs semanais, com lotação na Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo.
NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2022.
Art.2° - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.
Iraceminha/SC, 19 de Abril de 2022.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em data supra.
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Irani
Prefeitura
ARP 028/2022 - GABRIELA TORRES RAUBER

Publicação Nº 3839459

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 028/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 033/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE IRANI
Contratada: GABRIELA TORRES RAUBER, com endereço na Rua Antonio Ribeiro, s/n, Santo Antonio, Porto Alegre/RS, CEP 90660-230, inscrita no CNPJ sob o n. 08.829.940/0001-08.
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais esportivos.
Valor: R$ 19.018,60 (dezenove mil e dezoito reais e sessenta centavos).
Irani - SC, 19 de abril de 2022.
Maria Inez de Bastiani – Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

ARP 029/2022 - NT LUIZE

Publicação Nº 3839461

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 029/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 033/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE IRANI
Contratada: N. T. LUIZE EPP, com endereço na Rua Marechal Deodoro, n. 570, centro, São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, inscrita
no CNPJ sob o n. 93.577.427/0001-38.
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais esportivos.
Valor: R$ 17.680,47 (dezessete mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos).
Irani - SC, 19 de abril de 2022.
Maria Inez de Bastiani – Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

ARP 030/2022 - LOJA FLEX

Publicação Nº 3839463

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 030/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 033/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE IRANI
Contratada: Loja Flex Exclusive em Aparelhos Fitness E Playground SP Eireli, com endereço na Avenida dos Imarés, Indianópolis, São Paulo/
SP, CEP 04085-002, inscrita no CNPJ sob o n. 37.670.865/0001-75.
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais esportivos.
Valor: R$ 12.994,80 (doze mil novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos).
Irani - SC, 19 de abril de 2022.
Maria Inez de Bastiani – Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

ARP 031/2022 - FABRIPEC ESPORTES

Publicação Nº 3839466

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 033/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE IRANI
Contratada: FABRIPEC ESPORTES LTDA, com endereço na Rua Anselmo de Lima Filho, Cidade Industrial, Curitiba/PR, CEP 81290-250,
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inscrita no CNPJ sob o n. 43.586.456/0001-98.
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais esportivos.
Valor: R$ 7.390,78 (sete mil trezentos e noventa reais e setenta e oito centavos).
Irani - SC, 19 de abril de 2022.
Maria Inez de Bastiani – Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2022 - VENEZA EQUIPAMENTOS

Publicação Nº 3839472

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 022/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 037/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE IRANI
Contratada: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO, inscrita no CNPJ sob nº 29.644.666/0001-64, com sede na Rodovia BR277, Curitiba
- Ponta Grossa, n. 2160, Bairro Mossunguê, Curitiba/PR.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e mão de obra para conserto de Motoniveladora John Deere
622G, 2.475 HORAS.
Valor: R$ 133.500,00 (cento e trinta e três mil e quinhentos reais).
Irani - SC, 19 de abril de 2022.
Dilson Luiz Farinella – Secretário de Transportes

RESULTADO CHAMADA PÚBLICA 03-2022

Publicação Nº 3839343

No dia de hoje foi realizada a avaliação da documentação dos inscritos na chamada publica nº 03/2022 destinada a contratação de profissionais da saúde, por prazo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público do município de Irani, nos
termos da lei municipal nº 29/2007. Através da portaria nº 228/2022 de 14 de março de marco de 2022, foi designada comissão especial
para analisar e julgar o processo simplificado da chamada publica supracitada. Após análise dos documentos e currículos entregues pelos
candidatos e seguindo os critérios estipulados em edital, segue pontuação e ordem de classificação preliminar:
Cargo:
Odontólogo
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
Cargo:
Médico

Classificação/
Nome:

Documentação
básica conforme
itens 2.1 e 3.

Títulos
Especialização

Mestrado

Doutorado

Experiência ComTotal Pontos
provada

Lívia Litsue Gushi Corrêa

OK

1,0

1,5

2,0

1,5

6,0

Priscila Ferreira Padilha

OK

0,0

0,0

0,0

4,5

4,5

Raíra De Brito Silva

OK

2,0

1,5

0,0

1,0

4,5

Alessandra Dos Santos Tavares Vieira

OK

1,0

0,0

0,0

3,0

4,0

Gilson Ferreira De Souza

OK

1,0

0,0

0,0

1,5

2,5

Iathanabi Cathussa Soares

OK

2,0

0,0

0,0

0,0

2,0

Bruna Kelly Bueno

OK

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Glaucia Danielle Ferreira Da Silva

OK

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Gabrielli Cabral Farias
Cristiane Schneider Dessbesell
Liamar Pais Martins Dos Santos

OK
OK
OK

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Classificação/
Nome:

Documentação básica Títulos
conforme itens 2.1 e 3. Especialização

Mestrado

Doutorado

Experiência ComTotal Pontos
provada

Não houve inscritos nesse cargo. Irani, 18 de abril de 2022.
Aluísio Bavaresco
Rubia Magnabosco
Taiza Dal Pian
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Câmara Municipal
PORTARIA LEGISLATIVA N.º 010/2022

Publicação Nº 3839307

PORTARIA LEGISLATIVA N.º 10/2022
“DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
ANTÔNIO MARCOS GUARESKI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Irani, no uso de suas atribuições legais e com base no
disposto no Art. 20 III, 21 II e Art. 122, VII do Regimento Interno:
Considerando o feriado nacional do dia 21/04/2022, denominado “Tiradentes”.
Considerando a não existência de sessão legislativa na data de 22/04/2022 (sexta feira), bem como, a provável inexistência de atividades
emergenciais a serem realizadas;
Considerando ainda, que inúmeros órgãos públicos não funcionarão, ou então, realizarão ponto facultativo:
RESOLVE:
Artigo 1o – Estabelecer PONTO FACULTATIVO em data de 22/04/2022.
Artigo 2o - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Vereadores de Irani - SC, 18 de Abril de 2022.
Antonio Marcos Guareski (PL)
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Irineópolis
Prefeitura
DECRETO Nº 4.206/2022

Publicação Nº 3840732

DECRETO Nº 4.206/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE CREDENCIAMENTO PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE PLANTÕES NO
HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS, Estado de Santa Catarina, cidadão LADEMIR FERNANDO ARCARI, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizado a realização de Processo Licitatório do tipo credenciamento, para fins de “CREDENCIAR PESSOAS JURÍDICAS
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, ATRAVÉS DE CLÍNICOS GERAIS OU OUTROS ESPECIALISTAS, PARA A REALIZAÇÃO
DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, NESTE, INCLUÍDOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, SEM LIMITE DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS
AMBULATORIAIS, TAIS COMO SUTURAS, CURATIVOS, PEQUENAS CIRURGIAS E OUTROS, A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL
BOM JESUS”.
Art. 2º - O edital de credenciamento a ser lançado deverá estabelecer os seguintes requisitos mínimo de habilitação para as pessoas jurídicas interessadas:
I - Habilitação Jurídica:
a) No caso de sociedade comercial: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (original e suas alterações ou ato consolidado),
devidamente registrado e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores;
b) No caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
c) No caso de firma individual: cédula de identidade, registro comercial, como prova de inscrição na junta comercial ou repartição correspondente;
d) Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Qualificação devidamente assinada conforme
modelo constante no Edital;
e) Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em qualquer das condições impeditivas, de acordo
com o modelo constante no Edital;
II - Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
c) Prova de Regularidade de Tributos Federais e à Divida Ativa da União – Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa), emitida
nos termos da Portaria MF nº 358, de 05/09/2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 17/10/2014;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual - Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa);
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei -Certidão Negativa
(ou Positiva com Efeitos de Negativa);
f) Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitido pela Justiça do Trabalho.
III - Qualificação Econômico-financeira:
a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca da sede da proponente, emitida a, no máximo,
90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93.ATENÇÃO: caso a
proponente tenha sede no Estado de Santa Catarina, deverá apresentar a certidão emitida tanto pelo sistema “SAJ”, quanto pelo sistema
“eproc”, ambos do Poder Judiciário de Santa Catarina.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício fiscal, conforme especificação detalhada no edital;
IV - Qualificação Técnica:
a) Declaração firmada pelo proponente, informando a disponibilidade de tempo para prestação de serviços profissionais, conforme o exigido
no edital;
b) Atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa já executou
serviços da mesma natureza a que se propõe;
c) Certificado de Regularidade do Estabelecimento (REGISTRO OU INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA) junto ao Conselho de Classe do
Estado de Santa Catarina;
d) Prova do licitante possuir no quadro funcional permanente 01 (um) profissional médico, registrado no Conselho Regional de Medicina –
CRM, conforme disposto nas Resoluções nº 1342/91, 1352/91 e 1590/99 do CFM e do Decreto nº 20931/32 de nível superior, sendo que
deverá ser feito da seguinte forma:
I – mediante cópia do Contrato Social da empresa, em se tratando de sócio; ou
II – mediante cópia da CTPS, em se tratando de empregado da empresa; ou
III – contrato de prestação de serviços em se tratando de prestador.
e) Cópia autenticada do CRM e do documento que comprove formação superior e diploma na especialidade, do(s) profissional(is) que irá(ão)
desenvolver os serviços junto a municipalidade;
f) Alvará de licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual.
V - Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
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nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 Anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condição de aprendiz a partir de 14 anos (conforme modelo constante no Edital).
VI – Declaração que a instituição não possui servidor público do Município de Irineópolis, como representante legal/membro da diretoria/
sócio administrador/proprietário e/ou presidente da instituição. A referida declaração deverá conter data e assinatura do responsável.
Art. 3º - O edital de credenciamento terá prazo de validade de 01 (um) ano, podendo ser renovado, por sucessivos períodos, até o limite
de 60 (sessenta) meses, nos termos do que autoriza o art. 57, II, da Lei Federal n.° 8.666/93.
Parágrafo único. Cada contrato realizado com as empresas/entidades credenciadas terá vigência de 01 (um) ano, podendo ser renovado,
por sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do que autoriza o art. 57, II, da Lei Federal n.° 8.666/93.
Art. 4º - Para fins de definição dos serviços a serem credenciados, ficam definidos as seguintes categorias, quantidades mensais e valores
estimados para fins de credenciamento:
Item

Quant.

Período

01
02

365
20

24 horas
24 horas

Dia da
Semana
De segunda a domingo
Feriados

Valor R$
(24 horas)
3.053,04
6.106,08

§ 1º Os valores para fins de credenciamento foram obtidos após pesquisa de preços de mercado realizada pela Secretaria de Saúde do
Município, devidamente aprovada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de 19 de abril de 2022.
Irineópolis (SC), 19 de abril de 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal
GISELI KEMPINSKI
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO CONTRATO Nº 38/2022

Publicação Nº 3839627
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7A09201A1E5B75CAEC5E3CE911411AD2CF72FA6C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO Nº 38/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS.
CONTRATADA: LIDERANÇA CONSTRUÇÕES LTDA EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES, SENDO 10 BLOCOS COM 03 CASAS CONJUGADAS,
COM ÁREA DE 49,00 M² CADA UNIDADE HABITACIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS,
MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
VALOR TOTAL DE R$ 2.364.512,70 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E SETENTA CENTAVOS), INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, SENDO O VALOR DOS MATERIAIS DE R$ 1.418.680,90 (UM MILHÃO QUATROCENTOS
E DEZOITO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) E DA MÃO DE OBRA R$ 945.831,80 (NOVECENTOS E QUARENTA
E CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 19.04.2022 A 18.04.2023.
BASE LEGAL – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2022 – CONCORRÊNCIA Nº 01/2022
LEI 8.666/93 CONSOLIDADA
LADEMIR FERNANDO ARCARI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO Nº 18/2022

Publicação Nº 3839621
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DFF4D596E178F296ED2FD4F9EE7259241A530315

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº. 18/2022
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2022
Expirado o prazo recursal, torna publico a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epigrafe e a adjudicação da empresa: Liderança
Construções Ltda EPP.
Irineópolis, 19 de abril de 2022.
Lademir Fernando Arcari
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3840605

PORTARIA Nº 218/2022.
NOMEIA SERVIDOR PARA EMPREGO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão LADEMIR FERNANDO ARCARI, usando da competência que lhe conferem os incisos VII e IX, do
artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR sob o regime de trabalho Celetista ERITON BUENO CARDOSO, portador do CPF nº *** 878.949-**, para exercer o
emprego público de Agente Comunitário de Saúde (40h/sem), no nível único do Grupo IV, do Quadro de Pessoal de Emprego Público da
Prefeitura Municipal de Irineópolis, com vinculação a Secretaria Municipal de Saúde, conforme aprovação em Concurso Público nº 002/2018,
homologado em 03/07/2018, tendo em vista a necessidade de recomposição da vaga de servidor do quadro efetivo, exonerado a pedido.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar desta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 19 de Abril de 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2022 - FMS

Publicação Nº 3840785

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2022
CREDENCIAMENTO Nº 04/2022
O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no período de 29/04/2022
a 28/04/2023, Processo Licitatório na Modalidade Credenciamento, de acordo com a Lei nº 8.666/93, visando “CREDENCIAR PESSOAS
JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, ATRAVÉS DE CLÍNICOS GERAIS OU OUTROS ESPECIALISTAS, PARA A
REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, NESTE INCLUÍDOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, SEM LIMITE DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, TAIS COMO SUTURAS, CURATIVOS, PEQUENAS CIRURGIAS E OUTROS, A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL
MUNICIPAL BOM JESUS”. O edital de Licitação encontra-e a disposição dos interessados, no Departamento de Licitações, no horário das
08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00, sita a Rua Paraná, nº 200, Centro, Irineópolis SC, Fone 47 3625-1111 e 3625-1144, no site www.
irineopolis.sc.gov.br.
Irineópolis, 19 de abril de 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº216/2022

Publicação Nº 3839488

PORTARIA N º. 216/2022.
PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE
SERVIDOR ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão LADEMIR FERNANDO
ARCARI, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX do artigo 65, da Lei
Orgânica Municipal e no disposto no Título II – Capítulo III seção I, Artigo 105, Inciso
II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

R E S O L V E:

Art. 1º - PRORROGAR até a data de 30/06/2022, os efeitos da Portaria
050/2022, de 14/02/2022, que dispõe sobre a contratação em caráter Temporário do
servidor EDSON ESTRIZER, para exercer as atividades de Professor de Inglês
(40h/sem), conforme aprovação em Teste Seletivo nº 001/2021/SME, homologado em
07/05/2021 e Contrato de Trabalho nº 09/2022, visando o atendimento temporário e
excepcional, para suprir a demanda de profissionais dessa categoria na Secretaria de
Educação.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
contar de 03/05/2022.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 18 de Abril de 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal.
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Itá
Prefeitura
AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/20222

Publicação Nº 3839891

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BFA65E2CBE6748C2A4177A5B5E22EF3D9B2169E5

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2022
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022
O Prefeito municipal de Itá-SC, torna público que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Presencial, no dia 06 de maio de 2022, objetivando a aquisição de materiais hidráulicos, elétricos e correlatos para reforma do quiosque da Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf. As propostas
serão recebidas até as 08h30min do dia 06 de maio de 2022 e abertas às 08h30min nesta mesma data. O edital encontra-se disponível no
site ita.atende.net e as demais informações poderão ser obtidas diariamente na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e pelo
telefone (49) 3458-9506.
Itá-SC, 19 de abril de 2022.
CLEMOR ANTONIO BATTISTI
Prefeito Municipal

AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022

Publicação Nº 3839845

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7EFD850BBDE6AB2537110C27FD9C496D809C4619

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022
O Prefeito do município de Itá-SC, torna público que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Presencial, sistema de Registro de Preços,
no dia 09 de maio de 2022, objetivando a possível contratação de hora máquina para prestação de serviço de locação de caminhão munck,
com motorista devidamente habilitado e treinado, auxiliar e operador de motosserra, para realização de podas de árvores e demais serviços.
As propostas serão recebidas até as 08h30min do dia 09 de maio de 2022 e abertas às 08h30min nesta mesma data. O edital encontra-se
disponível no site ita.atende.net e as demais informações poderão ser obtidas diariamente na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e pelo telefone (49) 3458-9506.
Itá-SC, 19 de abril de 2022.
CLEMOR ANTONIO BATTISTI
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO PL 063/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022

Publicação Nº 3840807

MUNICIPIO DE ITÁ

Pág

1

/

3

Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2190 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número Minuta - Licitação: 66 codigoCliente: 2190 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial
Para Aquisição de Bens
13/2022
Processo Administrativo: 64/2022

Ao Sr(a). Moacir Roberto Sartoretto tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto
nº 174/2021.
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Presencial nº. 13/2022, o(s)
participante(s):

401722 - DENTAL-XAN COM.PROD.DENT.HOSPITALARES ME
Lote: 1 - LOTE 01
Item Produto

Unidade

1

SAL REFINADO, IODADO, COM GRANULAÇÃO
SAL
REFINADO,
IODADO,
INGREDIENTES:
CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO E
ANTIUMECTANTE; COM GRANULAÇÃO UNIFORME
E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MÍNIMO
98,5% DE CLORETO DE SÓDIO E COM DOSAGEM
DE SAIS DE IODO DE NO MÍNIMO 10MG E NO
MÁXIMO 15MG POR KG DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO
FEDERAL
ESPECÍFICA,
NÃO
CONTENDO
GLÚTEN,
ACONDICIONADO
EM
EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIPROPILENO,
RESISTENTE E TRANSPARENTE DE 1KG,
ORIGINAL
DO
FABRICANTE,
COM
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, INFORMAÇÕES
DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E LOTE,
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO
FEDERAL (SIF) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO
ESTADUAL (SIE).

QUILOGRAMA

2

SABONETE EM BARRA COM NO MÍNIMO 90
GRAMAS

UNIDADE

Marca
MARFIN

MOTIVUS2902

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

600

R$2,12

R$1.272,00

1.200

R$2,38

R$2.856,00

3

CREME DENTAL COM CÁLCIO 90 GRAMAS.

UNIDADE

FREEDENTE

600

R$3,17

R$1.902,00

4

SABÃO BARRA 500 GR
SABÃO EM BARRAS 500 GRAMAS CADA UNIDADE

UNIDADE

FLOR DA
SERRA

600

R$4,08

R$2.448,00

5

PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 RL
ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHAS SIMPLES,
ROLOS DE 30MX10CM, COM 4 UNIDADES CADA
PACOTE.

PACOTE

ALECRIM

1.200

R$3,70

R$4.440,00

6

FERMENTO PARA PÃO GRANULADO COM 125
GRAMAS CADA UNIDADE

UNIDADE

APTI

600

R$6,12

R$3.672,00

7

ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1, QUE SOFREU
PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COMO
DEGOMAGEM, NEUTRALIZAÇÃO, CLARIFICAÇÃO,
FRIGORIFICAÇÃO E NÃO DE DESODORIZAÇÃO,
NÃO CONTENDO GLÚTEN, ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM PET DE 900ML, ORIGINAL DO
FABRICANTE, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE,
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E INFORMAÇÕES
DO
FABRICANTE,
PRODUTO
ISENTO
DE
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE).

UNIDADE

COAMO

1.200

R$7,94

R$9.528,00

8

FEIJÃO PRETO TIPO 2 EM PACOTES DE 1 KG
CADA. NOVO, CONSTITUIDO DE NO MÍNIMO 90 A
98% DE GRÃOS INTEIROS E INTEGROS, SEM A
PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, NA COR
CARACTERISTICA
E
VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATO
NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE
POLIPROPILENO, TRANSPARENTE E RESISTENTE,
COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTOS, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAXO DE VALIDADE.

QUILOGRAMA

RIO BELO

1.200

R$6,65

R$7.980,00

9

ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ EM PACOTES
DE 400 GRAMAS CADA

PACOTE

APTI

1.200

R$4,46

R$5.352,00

IPM Sistemas Ltda
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401722 - DENTAL-XAN COM.PROD.DENT.HOSPITALARES ME
Lote: 1 - LOTE 01
Item Produto
10

MACARRÃO SÊMOLA COM
GRAMAS CADA PACOTE.

OVOS,

COM

500

11

FARINHA MILHO
FARINHA DE MILHO EM PACOTES DE 1 KG CADA,
ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,
PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO DE
MILHO, DESGERMINADO OU NÃO, DEVERÁ SER
FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS, LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS,
PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, NÃO PODERÁ
ESTAR ÚMIDO OU RANÇOSO, COM UMIDADE
MÁXIMA DE 15%, COM ACIDEZ MÁXIMA DE 5%,
COM O MÍNIMO 7% DE PROTEÍNA, COM
RENDIMENTO MÍNIMO APÓS O COZIMENTO DE 2,5
VEZES A MAIS DO PESO ANTERIOR A COCÇÃO,
INGREDIENTES: FUBÁ, FERRO E ÁCIDO FÓLICO,
COM VALOR NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE
100G
DE
APROXIMADAMENTE:
77,2G
DE
CARBOIDRATO, 9,6G DE PROTEÍNA E 2G DE
LIPIDIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
PLÁSTICA DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO
FABRICANTE, RESISTENTE, COM NO MINIMO
01KG, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE,
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, PRAZO DE
VALIDADE E LOTE, PRODUTO ISENTO DE
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE)

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

PACOTE

ROSANE

1.800

R$3,48

R$6.264,00

R$4,91

R$2.946,00

QUILOGRAMA

SANTA
CLARA

600

12

AÇUCAR CRISTAL 2 KG

UNIDADE

GLOBO

600

R$7,18

R$4.308,00

13

FARINHA TRIGO ESPECIAL
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM PACOTES DE
5K CADA OU INFERIOR.

QUILOGRAMA

OGLIARI

600

R$12,84

R$7.704,00

14

ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EM PACOTES DE 1
KG CADA.ARROZ, CLASSE LONGO FINO, POLIDO,
TIPO
1,
SUBGRUPO
PARBOLIZADO,
INGREDIENTES:
ARROZ
PARBOLIZADO,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE
POLIPROPILENO ORIGINAL DO FABRICANTE,
RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM 1KG,
ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS,
FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E
FRAGMENTOS ESTRANHOS, DEVE SER DE
PROCEDÊNCIA NACIONAL E SER DE SAFRA
CORRENTE, PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE
INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU SERVIÇO DE
INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE), INFORMAÇÕES DO
FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO,
DATA DE VALIDADE E LOTE, ESTAMPADOS NA
EMBALAGEM, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO
MÍNIMO 90% DE GRÃOS INTEIROS COM NO
MÁXIMO 14% DE UMIDADE E COM VALOR
NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 100G. DE
APROXIMADAMENTE: 32,3G DE CARBOIDRATOS,
2,3G DE PROTEÍNAS E 2,9 DE GORDURAS TOTAIS.
COM RENDIMENTOS APÓS O COZIMENTO DE NO
MÍNIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTERIOS A
COCÇÃO, DEVENDO TAMBÉM APRESENTAR
COLORAÇÃO BRANCA, GRÃOS ÍNTEGROS E
SOLTOS APÓS O COZIMENTO.

QUILOGRAMA

DALRIZZO

1.800

R$4,34

R$7.812,00

15

LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM PACOTE
DE 400GR.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, COM O MÍNIMO DE 26%
DE GORDURA EMBALADO EM PACOTE DE 400GR.

PACOTE

AURORA

1.200

R$10,58

R$12.696,00

Total do Fornecedor:

R$81.180,00

Itá, 19 de abril de 2022.

___________________________________
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Clemor Antônio Battisti
Prefeito Municipal
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Câmara Municipal
PORTARIA N. 024/2022 DESIGNA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES EM PROGRESSÃO
POR MÉRITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3840626

PORTARIA N. 024/2022
DESIGNA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES EM PROGRESSÃO POR MÉRITO e dá outras providências
TIAGO BERGAMASCHI, Presidente da Câmara de Vereadores de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 29, da Lei Complementar n. 119/2015, de 22 de setembro de 2015 e Resolução n. 001, de 20 de agosto de 2018;
Considerando a necessidade de avaliar a Servidora Diléia Marta Schefller Cerutti ocupante do cargo efetivo de Assistente de Serviços Gerais;
RESOLVE:
Art. 1º Ficam nomeados os seguintes membros para compor a Comissão Permanente de Avaliação dos Servidores Públicos do Quadro Geral
do Poder Legislativo para Progressão de Méritos:
a) Tiago Bergamaschi – Presidente da Câmara;
b) Alessandra Martiori - Membro
c) Amauri Roque Sartoretto - Membro
Art. 2º A avaliação deverá ser realizada com observância rigorosa aos critérios e fatores estabelecidos no art. 29 da Lei Complementar n.
119/2015, Resolução 002/2018 e Resolução n. 001, de 20 de agosto de 2012.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Itá, Santa Catarina, 19 de abril de 2022.
TIAGO BERGAMASCHI
Presidente Câmara Vereadores
Registrado e Publicado no DOM e Mural Público
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Itapema
Prefeitura
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO Nº 048/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 07.011.2022

Publicação Nº 3841649

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE ITAPEMA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Itapema/SC, através da Prefeita Municipal, Nilza Nilda Simas, torna público que foi homologado o Processo Licitatório n° 048/2022, Pregão Eletrônico nº 07.011.2022.
DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução do projeto de climatização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
localizada no Município de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital Nº. 07.011.2022.
CONTRATADO: TERMSUL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 02.598.353/0001-60
DO VALOR: R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais)
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 19/04/2022.
Itapema, 19 de abril de 2022.
NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020.2020

Publicação Nº 3839646

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATO 020/2020 – 2° TERMO ADITIVO
OBJETO: O presente contrato tem como origem a Ata de registro de Preços da Concorrência Pública nº 03.003.2019, Processo 37/2019,
objetivando a contratação de empresa para execução de serviços de drenagem pluvial para atender as necessidades da Prefeitura Municipal
de Itapema.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
CONTRATADA: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
DO PRAZO: O contrato será prorrogado por 45 (quarenta e cinco) dias, de 16 de abril de 2022 até 31 de maio de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 13/04/2022.
Itapema, 13 de abril de 2022.
NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057.2019

Publicação Nº 3839881

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
EXTRATO 8° TERMO ADITIVO
CONTRATO 057/2019
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras e serviços especializados para construção da Unidade de Pronto Atendimento
(UPA – Porte I), localizada no Bairro Casa Branca no Município de Itapema, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme memorial descritivo, projetos, orçamento estimativo e cronograma físico financeiro, anexos ao processo.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
CONTRATADA:CENTAURUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.415.066/0001-30
DO ACRÉSCIMO:
Os valores inicialmente contratados sofrem o acréscimo de R$ 180.808,14 (cento e oitenta mil, oitocentos e oito reais e quatorze centavos).
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DATA DA ASSINATURA: 19/04/2022.
Itapema, 19 de abril de 2022.
NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal

LEI Nº 4.250 ALTERA A LEI 4183 2021 GUARDA MUNICIPAL

Publicação Nº 3840944

Lei nº 4.250 de 11 de abril de 2022.
“Altera a Lei Municipal nº 4.183 de 4 de novembro de 2021, e dá outras providências.”
A Prefeita Municipal de Itapema, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 42, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de
Itapema faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:
LEI
Art. 1º Fica revogado o inciso VII do art.10 da Lei Municipal nº 4.183 de 4 de novembro de 2021.
Art. 2º Acrescenta o art.10-A a Lei Municipal nº 4.183 de 4 de novembro de 2021, que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Art.10-A Os cargos de guarda municipal criados através da Lei Municipal nº 4.182 de 4 de novembro de 2021, serão assim distribuídos:
I – quarenta (40) cargos de provimento efetivo de Guarda Municipal Masculino;
II - dez (10) cargos de provimento efetivo de Guarda Municipal Feminino.
§ 1º. O efetivo de guardas municipais feminino corresponde ao percentual de vinte por cento (20%) do efetivo total de guardas municipais,
sendo que tal proporcionalidade deverá ser respeitada para efeitos de abertura de vagas em concurso público e ingresso na corporação.
§ 2° Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas oferecidas no edital ou a serem preenchidas durante a validade do
respectivo concurso público, esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5
(cinco décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Itapema (SC), 11 de abril de 2022.
NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal de Itapema

LEI Nº 4.251 UTILIDADE PUBLICA FANFARRA BENTO ELOI

Publicação Nº 3840949

Lei nº 4.251 de 14 de abril de 2022.
“Declara de utilidade publica a Associação dos Veteranos Fanfarra Bento Eloi Garcia e dá outras providências.”
A Prefeita Municipal de Itapema, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 42, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de
Itapema faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:
LEI
Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública, nos termos da Lei Municipal nº 2402/2006, a “Associação dos Veteranos Fanfarra Bento Eloi
Garcia”, associação privada sem fins lucrativos, CNPJ 30.910.778/0001-07 com endereço na Rua 402B1, nº 299, Morretes, Itapema/SC.
Art. 2º A entidade referida no art. 1º deverá apresentar ao Chefe do Poder Executivo Municipal, até 30 (trinta) de abril de cada ano, relatório
circunstanciado dos serviços prestados à coletividade no ano precedente.
Parágrafo único. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de seu recebimento, cópia do
relatório circunstanciado.
Art. 3º Serão revogados os efeitos da declaração de Utilidade Pública concedida à entidade, quando:
I – deixar de cumprir a exigência do art. 2º desta Lei;
II – substituir os fins estatutários ou negar-se a prestar serviços nesles compreendidos ou quando solicitados pela municipalidade, salvo
este último por justo motivo;
III – alterar sua denominação e, dentro de 30 (trinta) dias contados da averbação no Registro Público, deixar de enviar a mesma à Câmara
Municipal para tornar-se objeto de nova lei;
IV – eleger nova diretoria após esta declaração de utilidade pública e deixar de comprovar a idoneidade moral de seus novos diretores.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Itapema (SC), 14 de abril de 2022.
NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal de Itapema

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

LEI Nº 4.252 AUTORIZAÇÃO ABERTURA DE CREDITO MUNICIPAL

Página 1257

Publicação Nº 3840954

Lei nº 4.251 de 14 de abril de 2022.
“Declara de utilidade publica a Associação dos Veteranos Fanfarra Bento Eloi Garcia e dá outras providências.”
A Prefeita Municipal de Itapema, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 42, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de
Itapema faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:
LEI
Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública, nos termos da Lei Municipal nº 2402/2006, a “Associação dos Veteranos Fanfarra Bento Eloi
Garcia”, associação privada sem fins lucrativos, CNPJ 30.910.778/0001-07 com endereço na Rua 402B1, nº 299, Morretes, Itapema/SC.
Art. 2º A entidade referida no art. 1º deverá apresentar ao Chefe do Poder Executivo Municipal, até 30 (trinta) de abril de cada ano, relatório
circunstanciado dos serviços prestados à coletividade no ano precedente.
Parágrafo único. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de seu recebimento, cópia do
relatório circunstanciado.
Art. 3º Serão revogados os efeitos da declaração de Utilidade Pública concedida à entidade, quando:
I – deixar de cumprir a exigência do art. 2º desta Lei;
II – substituir os fins estatutários ou negar-se a prestar serviços nesles compreendidos ou quando solicitados pela municipalidade, salvo
este último por justo motivo;
III – alterar sua denominação e, dentro de 30 (trinta) dias contados da averbação no Registro Público, deixar de enviar a mesma à Câmara
Municipal para tornar-se objeto de nova lei;
IV – eleger nova diretoria após esta declaração de utilidade pública e deixar de comprovar a idoneidade moral de seus novos diretores.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Itapema (SC), 14 de abril de 2022.
NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal de Itapema

LEI Nº 4.253 ALTERA LEI 2380

Publicação Nº 3840958

Lei nº 4.253 de 14 de abril de 2022.
“Altera a Lei nº 2.380, de 16 de janeiro de 2006 e dá outras providências.”
A Prefeita Municipal de Itapema, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 42, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de
Itapema faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:
LEI
Art. 1º Adita o §4º ao art. 1º da Lei nº 2.380/2006, com a seguinte redação:
§4º O tempo de espera previsto anteriormente se aplica também aos demais atendimentos presenciais realizados nas agências ou postos
bancários.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Itapema (SC), 14 de abril de 2022.
NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal de Itapema
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Publicação Nº 3841021

DECRETO n°. 017/2022
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento
vigente e dá Outras Providências.
A Prefeita Municipal de Itapema, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pela Lei Federal n° 4.320/1964 e LOA - Lei Orçamentária Anual do Município para 2022 n°
4.210, de 23 de dezembro de 2021.

DECRETA:
Ar. 1° Fica aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, na importância de R$
18.871.624,63 (dezoito milhões, oitocentos e setenta e um mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta
e tres centavos) conforme segue:
Órgão: 01 - GABINETE DA PREFEITA
Unidade: 06 - Assessoria Especial Atendimento do Gabinete
Atividade: 2.005 - Gestão do Gabinete da Prefeita e Assessorias
R$
Elemento: 3.1.90.00.00.00.01.0000/11 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.03.0000/340 - Aplicações diretas
Total do Gabinete:
R$
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: 02 - Assessoria Especial de Engenharia e Planejamento
Projeto: 1.005 - Conclusão do Projeto MACRODRENAGEM
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.03.0000/342 - Aplicações diretas
Total da Secretaria: R$
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade: 02 - Assessoria Especial de Engenharia
Atividade: 2.030 - Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Transportes
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0107/88 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0000/326 - Aplicações diretas
Unidade: 08 - Fundo Especial Outorga Onerosa Dir Construir
Atividade: 2.027 - Gestão Fundo Especial Outorga Onerosa Direito Construir - FEOODC
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.03.0095/341 - Aplicações diretas
Total da Secretaria: R$
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 -Diretoria Administrativa
Projeto: 1.032 - Aquisição e/ou Desapropriação de Terrenos - Sec de Educação
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.00010/178 - Aplicações Diretas
R$
Atividade: 2.063 - Adm Prog Nacional de Aliment Escolar - PNAE FUNDAMENTAL
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0118/335- Aplicações diretas
Unidade: 03 - Diretoria de Ensino
Atividade: 2.080 - Administração dos Recursos do FUNDEB - FUNDAMENTAL
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0019/232 - Aplicações diretas
Total da Secretaria: R$
Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade: 05 - Diretoria de Transito
Atividade: 2.091 - Manutenção dos Serviços Administrativos - DETRAMI
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0012/275- Aplicações diretas
Total da Secretaria:
R$
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade: 04 -Diretoria de Administração e Finanças
Projeto: 1.038 - Aquisição e Manutenção de Veículos - FMS
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.03.0063/90 - Aplicações diretas

1.000,00
5.000,00
6.000,00

2.700.000,00
2.700.000,00

100.000,00
2.150.000,00
5.000.000,00
7.250.000,00

2.300.000,00
500.000,00

200.000,00
3.000.000,00

10.000,00
10.000,00

100.000,00
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Unidade: 05 -Diretoria de Vigilância em Saúde
Atividade: 2.102 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0063/91 - Aplicações diretas
Atividade: 2.103 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica
Elemento: 3.1.90.00.00.00.01.0002/25 - Aplicações diretas
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R$

300.000,00

R$

120.000,00

R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0038/92 - Aplicações diretas
Unidade: 06 -Diretoria de Atenção Básica
Atividade: 2.104 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde
R$
Elemento: 3.1.90.00.00.00.01.0002/29 - Aplicações diretas

150.000,00
1.500.000,00

Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0038/105 - Aplicações diretas

R$

500.000,00

Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0074/94 - Aplicações diretas

R$

271.410,30

Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0063/93 - Aplicações diretas

R$

200.000,00

R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.03.0074/95 - Aplicações diretas
Unidade: 07 -Diretoria de Atenção Especializada
Atividade: 2.105 - Estruturação do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS
R$
Elemento: 3.1.90.00.00.00.01.0002/40 - Aplicações diretas
Atividade: 2.107 - Operação e Manutenção de Assistência Hospitalar - HMSA
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0038/96 - Aplicações diretas

100.000,00

R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0038/97 - Aplicações diretas
Atividade: 2.108 - Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial - MAC
R$
Elemento: 3.1.90.00.00.00.01.0002/67 - Aplicações diretas

470.000,00

Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0063/98 - Aplicações diretas

R$

300.000,00

Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0038/99 - Aplicações diretas
Atividade: 2.110 - Manutenção da Assistência Farmacêutica
Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0074/102 - Aplicações diretas

R$

500.000,00

R$

100.000,00

Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0063/100 - Aplicações diretas
Atividade: 2.113 - Ações de Combate ao COVID - 19
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0038/35 - Aplicações diretas

R$

50.000,00

R$

150.000,00

Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0138/103 - Aplicações diretas
Total da FMS:
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOLCIAL - FMAS
Unidade: 01 -Fundo Municipal de Assistencial Social
Atividade: 2.114 - Gestão Administrativa do FMAS
Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0035/35 - Aplicações diretas

R$
R$

192.305,31
5.283.715,61

R$

3.242,76

Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0065/34 - Aplicações diretas
Atividade: 2.116 - Manutenção dos Serviços Prestados - CRAS
Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0065/36 - Aplicações diretas

R$

33.489,96

R$

117.800,00

Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0035/37 - Aplicações diretas
Elemento: 4.4.90.00.00.00.03.0065/43 - Aplicações diretas
Atividade: 2.117 - Manutenção dos Serviços Prestados - CREAS
Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0065/38 - Aplicações diretas
Atividade: 2.118 - Manutenção e Gerenciamento do IGD/PBF
Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.00365/39 - Aplicações diretas

R$
R$

96.383,13
103.110,73

R$

88.372,72

R$

8.120,80

Elemento: 4.4.90.00.00.00.03.0035/40 - Aplicações diretas
Atividade: 2.119 - Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000/23 - Aplicações diretas
Atividade: 2.121 - Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD/SUAS
Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0035/41 - Aplicações diretas
Atividade: 2.122 - Manutenção do Projeto Itapema de Oportunidades
Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0035/42 - Aplicações diretas
Total da FMAS:
Total Geral:

R$

70.000,00

R$

50.000,00

R$

5.401,36

R$
R$
R$

45.987,56
621.909,02
18.871.624,63

10.000,00
250.000,00

20.000,00
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Art. 2° O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de
acordo com o artigo 43, § 1°, incisos I, II e III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, sendo para
o inciso I, Superavit Financeiro a importância de R$ 13.440.624,63, para o inciso II, Excesso de Arrecadação
a importância de R$ 5.381.000,00, e para o inciso III, Anulação Parcial a importância de R$ 50.000,00,
conforme abaixo:
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOLCIAL - FMAS
Unidade: 01 -Fundo Municipal de Assistencia Social
Atividade: 2.119 - Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade
Elemento: 3.3.50.00.00.00.01.0000/22 - Aplicações diretas
Total da FMAS:

R$
R$

50.000,00
50.000,00

Ar. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Itapema, 31 de março de 2022.

NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal
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DECRETO Nº 022 - ADAPTAÇÃO LOA

Publicação Nº 3841028

DECRETO n°. 022/2022
DISPÕE SOBRE ADAPTAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2022,
EM FUNÇÃO DA LEI MUNICIPAL nº 4.248/2022, DESMEMBRAMENTO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E DESENV
ECONÔMICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Prefeita Municipal de Itapema, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições, considerando a
autorização dada pela Lei Municipal nº 4.248, de 28 de março de 2022, o desmembramento da Secretaria
Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Desenvolvimento Econômico, bem como, o remanejamento dos
saldos orçamentários existentes na Lei Orçamentária Anual - LOA 2022 da Prefeitura Municipal de Itapema
aos novos órgãos de governo.

DECRETA:
Art. 1° Considerando a necessidade de readequação da máquina administrativa visando acelerar o
desenvolvimento do município fica desmembrada à Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e
Desenvolvimento Econômico, em Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico,
Secretaria Municipal de Cultura e a Gestão da Fundação Municipal de Esportes de Itapema - FMEI.
Art. 2° Com o desmembramento da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e
Desenvolvimento Econômico, conforme Lei Municipal nº 4.248/2022, institui-se o remanejamento dos
saldos orçamentários e Unidades Orçamentárias aos recentes órgãos de Governo : ÓRGÃO 18.00 Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico - Unidade 01 - Assessoria Especial de
Desenvolvimento Econômico; 02 - Diretoria do Programa de Emprego e Renda e 03 - Diretoria de Turismo.
ÓRGÃO 19.00 - Secretaria Municipal de Cultura - Unidade 04 - Diretoria de Cultura e para ÓRGÃO 20.00 Gestão da Fundação Municipal de Esportes de Itapema - FMEI Unidade 05 - Diretoria de Esporte.
Art. 3° Nos termos da Lei Federal nº 4.320/64 e da LOA - 2022, Lei Municipal nº 4.210/2021, fica aberto
um Crédito Adicional Suplementar Especial ao Orçamento vigente, na importância de R$ 7.340.534,71
(sete milhões, trezentos e quarenta mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos),
conforme segue:
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 18.01 - Assessoria Especial de Desenvolvimento Econômico
Atividade: 2.036 - Apoio e Incentivo ao Empreendedorismo
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/344 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/345 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0079.0/346 - Aplicações diretas
R$
Unidade: 18.02 - Diretoria de Programa de Emprego e Renda
Atividade: 2.037 - Manutenção da Unidade do Programa Emprego e Renda
Elemento: 3.1.90.00.00.00.01.0000.0/347 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/348 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/349 - Aplicações diretas
R$
Unidade: 18.03 - Diretoria de Turismo
Atividade: 2.038 - Manutenção das Ações de Promoção do Turismo
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/353 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/354 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.039 - Organização de Agenda de Eventos
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/355 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/356 - Aplicações diretas
R$

118.626,24
601,00
1.335,01
289.822,69
19.120,45
1.280,00
87.105,23
100.000,00
193.136,00
41.872,72
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Atividade: 2.040 - Gestão Administrativa Sec Turismo e Desenvolvimento Econômico
Elemento: 3.1.90.00.00.00.01.0000.0/350 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/351 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0000.0/360 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.03.0000.0/361 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/352 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.041 - Participação no Consórcio Intemunicipal de Turismo - CITMAR
Elemento: 3.1.71.00.00.00.01.0000.0/357 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.71.00.00.00.01.0000.0/364 - Aplicações diretas
R$
Total da Secretaria:
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 19.04 - Diretoria de Cultura
Atividade: 2.043 - Apoiar a Arte e Cultura popular
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/365 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/366- Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.044 - Revitalização e Preservação dos Marcos Urbanos da Cidade
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/379 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/380 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.045 - Realização Festividades Calendário Municipal - ARTIST E CULTURAL
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/367 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/368 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.046 - Manutenção das Unidades do Departamento de Cultura
Elemento: 3.1.90.00.00.00.01.0000.0/369 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.50.00.00.00.01.0000.0/370 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/371 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0112.0/372 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/373 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.047 - Manutenção e Coordenação da Banda Municipal
Elemento: 3.3.50.00.00.00.01.0000.0/374 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/375 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/376 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.048 - Revitalização e Preservação do Mercado Público Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/377 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/378 - Aplicações diretas
R$
Total da Secretaria:
Órgão: 20 - GESTÃO DA FUNDAÇÃO MUN ESPORTES DE ITAPEMA - FMEI
Unidade: 20.05 - Diretoria de Esporte
Projeto: 1.021 - Implantação de Espaços Públicos Alternativos para Esportes
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/388 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/389 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.042 - Apoio a Projetos Esportivos - PARCERIAS
Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0000.0/392 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/382 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/383 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.049 - Manutenção da Unidade do Departamento de Esportes
Elemento: 3.1.90.00.00.00.01.0000.0/384 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.50.00.00.00.01.0000.0/....- Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.50.00.00.00.03.0000.0/390 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/386 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/387 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.03.0000.0/391 - Aplicações diretas
R$
Total da Fundação:
Total Geral:
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1.001.658,60
269,11
88.870,28
204.080,00
16.081,55
275,50
2.476,50
2.166.610,88

58.078,57
30.000,00
163.863,00
10.000,00
283.619,51
50.000,00
1.570.988,63
14.400,00
189.218,73
2.000,00
24.056,09
200.000,00
48.576,50
30.000,00
83.748,92
26.611,87
2.785.161,82

118.568,30
120.000,00
16.200,00
8.328,00
50.000,00
1.145.853,72
19.321,40
441.700,00
63.700,50
15.090,09
390.000,00
2.388.762,01
7.340.534,71
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Art. 4° O Crédito Adicional Suplementar Especial de que trata o artigo 3°, será coberto com recursos de
acordo com o artigo 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, combinado com o
artigo 17, da Lei Municipal nº 4.248, de 28 de março de 2022, conforme abaixo:
Órgão: 08 - SECRETARIA MUN TURISMO, CULTURA, ESPORTE E DESENV ECONÔMICO
Unidade: 08.01 - Assessoria Especial de Desenvolvimento Econômico
Atividade: 2.036 - Apoio e Incentivo ao Empreendedorismo
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/121 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/122 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0079.0/123 - Aplicações diretas
R$
Unidade: 18.02 - Diretoria de Programa de Emprego e Renda
Atividade: 2.037 - Manutenção da Unidade do Programa Emprego e Renda
Elemento: 3.1.90.00.00.00.01.0000.0/124 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/125 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/126 - Aplicações diretas
R$
Unidade: 18.03 - Diretoria de Turismo
Atividade: 2.038 - Manutenção das Ações de Promoção do Turismo
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/130 .- Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/131 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.039 - Organização de Agenda de Eventos
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/132 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/133 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.040 - Gestão Administrativa Sec Turismo e Desenvolvimento Econômico
Elemento: 3.1.90.00.00.00.01.0000.0/127 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/128 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0000.0/320 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.03.0000.0/331 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/129 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.041 - Participação no Consórcio Intemunicipal de Turismo - CITMAR
Elemento: 3.1.71.00.00.00.01.0000.0/134 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.71.00.00.00.01.0000.0/136 - Aplicações diretas
R$
Unidade: 08.04 - Diretoria de Cultura
Atividade: 2.043 - Apoiar a Arte e Cultura popular
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/139 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/140 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.044 - Revitalização e Preservação dos Marcos Urbanos da Cidade
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/153 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/154 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.045 - Realização Festividades Calendário Municipal - ARTIST E CULTURAL
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/141 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/142 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.046 - Manutenção das Unidades do Departamento de Cultura
Elemento: 3.1.90.00.00.00.01.0000.0/143 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.50.00.00.00.01.0000.0/144 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/145 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0112.0/146 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/147 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.047 - Manutenção e Coordenação da Banda Municipal
Elemento: 3.3.50.00.00.00.01.0000.0/148 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/149 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/150 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.048 - Revitalização e Preservação do Mercado Público Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/151 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/152 - Aplicações diretas
R$

118.626,24
601,00
1.335,01
289.822,69
19.120,45
1.280,00
87.105,23
100.000,00
193.136,00
41.872,72
1.001.658,60
269,11
88.870,28
204.080,00
16.081,55
275,50
2.476,50
58.078,57
30.000,00
163.863,00
10.000,00
283.619,51
50.000,00
1.570.988,63
14.400,00
189.218,73
2.000,00
24.056,09
200.000,00
48.576,50
30.000,00
83.748,92
26.611,87
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Unidade: 20.05 - Diretoria de Esporte
Projeto: 1.021 - Implantação de Espaços Públicos Alternativos para Esportes
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/159 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/160 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.042 - Apoio a Projetos Esportivos - PARCERIAS
Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0000.0/328 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/137 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/138 - Aplicações diretas
R$
Atividade: 2.049 - Manutenção da Unidade do Departamento de Esportes
Elemento: 3.1.90.00.00.00.01.0000.0/155 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.50.00.00.00.01.0000.0/156 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.50.00.00.00.03.0000.0/329 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 3.3.90.00.00.00.01.0000.0/157 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.01.0000.0/158 - Aplicações diretas
R$
Elemento: 4.4.90.00.00.00.03.0000.0/330 - Aplicações diretas
R$
Total da Secretaria:
Total Geral:
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118.568,30
120.000,00
16.200,00
8.328,00
50.000,00
1.145.853,72
19.321,40
441.700,00
63.700,50
15.090,09
390.000,00
7.340.534,71
7.340.534,71

Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Itapema, 11 de abril de 2022.

NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal
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Câmara Municipal
PORTARIA 008/2022

Publicação Nº 3840318

PORTARIA LEGISLATIVA Nº. 008/2022
O Presidente da Câmara de Vereadores de Itapema, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
NOMEIA:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora Kelly Patricia Thomazini Caceres, inscrita sob o número do CPF – 040.867.689-25, número de RG – 8269056,
para exercer o cargo de Contadora, conforme aprovação no Concurso nº 001/2020.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Itapema, em 01 de fevereiro de 2022.
Carlos Alexandre de Souza Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Itapema/SC

PORTARIA 009/2022

Publicação Nº 3840322

PORTARIA LEGISLATIVA Nº. 009/2022
O Presidente da Câmara de Vereadores de Itapema, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
NOMEIA:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor Fabiano Zampiere, inscrito sob o número do CPF – 889.042.709-44, número de RG – 2413186, para exercer
o cargo de Motorista, conforme aprovação no Concurso nº 001/2020.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Itapema, em 08 de fevereiro de 2022.
Carlos Alexandre de Souza Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Itapema/SC

PORTARIA 010/2022

Publicação Nº 3840325

PORTARIA LEGISLATIVA Nº. 010/2022
O Presidente da Câmara de Vereadores de Itapema, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
NOMEIA:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor Jonathan Adams, inscrito sob o número do CPF – 071.537.859-73, número de RG – 5469920, para exercer
o cargo de Analista Legislativo, conforme aprovação no Concurso nº 001/2020.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Itapema, em 10 de fevereiro de 2022.
Carlos Alexandre de Souza Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Itapema/SC

PORTARIA 026/2022

Publicação Nº 3840328

PORTARIA LEGISLATIVA Nº. 026/2022
A Presidente da Câmara de Vereadores de Itapema, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando, o inciso I, do §1º do art. 19 da Lei 2.858/2010;
Considerando, o requerimento formulado pelo servidor com a devida comprovação da concussão do curso de Pós-Graduação Lato Sensu
em Direito Público;
Considerando, o Parecer nº 003/2022 da Procuradoria.
CONCEDE:
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ARTIGO 1º - Fica concedido gratificação por especialização, no percentual de 10% ao servidor Willyan Charles de Campos.
ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Itapema, em 13 de abril de 2022.
Carlos Alexandre de Souza Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Itapema/SC

PORTARIA 027/2022

Publicação Nº 3840332

PORTARIA LEGISLATIVA Nº. 027/2022
O Presidente da Câmara de Vereadores de Itapema, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
Exonera:
Art. 1º Fica exonerada a Senhora Camila Bodenmuller, inscrita sob o número do CPF – 082.568.689-02, número de RG – 5637139 do cargo
em comissão de Assessora de Gabinete Parlamentar, conforme requerimento da Vereadora Raquel Aparecida Josino.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Itapema, em 19 de abril de 2022.
Carlos Alexandre de Souza Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Itapema/SC
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Itapiranga
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 45/2022
MUNICIPIO DE ITAPIRANGA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 45/2022

Publicação Nº 3840495

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DD909C678E6EAF00F3E497953E934F58AF9096FA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA ORNAMENTAL DE ARVORES EM RUAS E PRAÇAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor Preço por item.
Recebimento das Propostas: até 08h30min do dia 04 de maio de 2022.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor e seus anexos estão à disposição dos interessados no sítio do Município itapiranga.
atende.net ou no Departamento de Compras, situado na Praça das Bandeiras, nº 200, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 07:30 às 11:30 e 13:00
às 17:00.
Informações através do e-mail compras@itapiranga.sc.gov.br ou fone (49)3678-7700.
Itapiranga, SC, 19 de abril de 2022.
ALEXANDRE GOMES RIBAS
PREFEITO

EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2019
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
EXTRATO CONTRATUAL

Publicação Nº 3839063

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 92E9BCCA3FB2A7EEEC3F51531B9E1A609BB3E11C

Contrato Nº: 080/2019
Aditivo Nº: 5 T.A 080/2019
Tipo Aditivo: Normal
Contratante: MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
Contratada: HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Licitação: Pregão Presencial 168/2019
Objeto: ACRÉSCIMO DE VALORES DO CONTRATO AO "ITEM 02" DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOCOPIADORES, DESTINADOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.
Vigência: Início: 19/04/2022 Término: 02/12/2022
Assinatura: 19/04/2022
Valor R$: 3.478,44 (Três Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Dotação: 69 - 04.001.2012.3339039120000000000.01001000
Itapiranga, 19 de abril de 2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 154/2022/RH

Publicação Nº 3839521

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
EXTRATO DE CONTRATO – RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 154/2022/RH
PARTES: Município de Itapiranga e PATRICIA FERNANDA FALCADE DA ROSA
ORIGEM: Processo Seletivo nº 07/2021.
OBJETO: Contratação de Prestação de serviço por tempo determinado, em 40 horas semanais, como Professor de Ensino Fundamental e
Educação Infantil.
Nível salarial: 545
Classe - Referencia: C- 01
VIGÊNCIA: 18/04/2022 a 07/10/2022.
Itapiranga – SC, 18 de abril de 2022
Alexandre Gomes Ribas – Prefeito
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Publicação Nº 3840769

Portaria nº 109, de 28 de março de 2022
O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e Lei
Complementar 39/2011;
RESOLVE:
Art. 1º - Suspender as férias por motivo de superior interesse público, a servidora ELAINE KUMMER MUELLER matrícula nº 10186/01, a
partir do dia 28/03/2022.
Art. 2º - O saldo das férias, que corresponde a dois dias lhe serão concedidos conforme nova programação.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga SC, 28 de março de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito
Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM
Adrissa Arnhold
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 110/2022

Publicação Nº 3840763

Portaria nº 110, de 31 de março de 2022
O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; Lei
Complementar 39/2011;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica designada a servidora municipal Daniela Paula Foletto, matrícula nº 14634/02 para substituir as férias do servidor Matheus
Nedel Engesser matrícula nº 15334/01 ocupante do cargo de Chefe da Seção de Cadastro e Leitura da Água, no período 31/03/2022 até
14/04/2022.
Parágrafo único. A designação prevista no caput deste artigo acarretará ônus aos cofres públicos municipais.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Itapiranga-SC, 31 de março de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito
Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM
Adrissa Arnhold
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 111/2022

Publicação Nº 3840825

Portaria nº 111, de 01 de abril de 2022
O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; Lei
Complementar nº 2/2006;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder acréscimo de cinco por cento incorporados no vencimento base de RAQUEL PAULUS matrícula nº 14798/01, tendo em
vista a conclusão do curso de Pós Graduação Lato Sensu em Gestão Pública, em conformidade com o Art. 18 da Lei Complementar nº 2 de
20 de abril de 2006.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor no mês de abril de 2022.
Itapiranga SC, 01 de abril de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito
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Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM
Adrissa Arnhold
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 112/2022

Publicação Nº 3840869

Portaria nº 112, de 01 de abril de 2022
O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; Lei
Complementar nº 39/2011.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio à servidor Vanderlei Feldhaus matrícula nº 14597/01, pelo período de três meses iniciando-se em data
de 01/04/2022 até 30/06/2022, referente ao período aquisitivo de 15/03/2010 até 14/04/2015.
Art. 2º. Converter o período de 01/05/2022 até 30/06/2022 correspondente a 2/3 (dois terços) da licença em abono especial, em conformidade com o § 2º do Art. 103 da Lei Complementar nº 39/2011.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Itapiranga SC, 01 de abril de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito
Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM
Adrissa Arnhold
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 114/2022

Publicação Nº 3840993

Portaria nº 114 de 01 de abril de 2022
O Prefeito do Município de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 39/2011;
RESOLVE:
Art. 1º - Cancelar o pagamento de insalubridade no percentual de vinte por cento, ao servidor municipal abaixo relacionado, em conformidade com Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT.
NOME DO SERVIDOR
ALEXANDRE THOMÉ

MATRÍCULA
14649/01

CARGO DO SERVIDOR
MOTORISTA

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a portaria nº 141/2021 de 19 de junho de 2020.
Itapiranga SC, 01 de abril de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito
Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM
Adrissa Arnhold
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 115/2022

Publicação Nº 3840980

Portaria nº 115, de 01 de abril de 2022
O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e Lei
Complementar 39/2011;
RESOLVE:
Art. 1º - Suspender as férias por motivo de superior interesse público, do servidor JONATHAN VISCONTI BERTAMONI matrícula nº 15666/01,
a partir do dia 05/04/2022.
Art. 2º - O saldo das férias, que corresponde a oito dias lhe serão concedidos conforme nova programação.
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Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga SC, 01 de abril de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito
Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM
Adrissa Arnhold
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 117/2022

Publicação Nº 3840968

Portaria nº 117, de 04 de abril de 2022
O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; Lei
Complementar nº 2/2006;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder acréscimo de cinco por cento incorporados no vencimento base de PABLO DAMIANI BARASUOL matrícula nº 15456/01,
tendo em vista a conclusão do curso de Pós Graduação Lato Sensu em Saneamento Básico, em conformidade com o Art. 18 da Lei Complementar nº 2 de 20 de abril de 2006.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor no mês de abril de 2022.
Itapiranga SC, 04 de abril de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito
Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM
Adrissa Arnhold
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 120/2022

Publicação Nº 3839847

Portaria nº 120, de 04 de abril de 2022
O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, Lei
Complementar nº 02/2006 e Lei Complementar nº 30/2013;
RESOLVE:
Art.1º. Cancelar o pagamento de Gratificação no percentual de dez por cento do servidor PAULO BECKENKAMP matrícula nº 10351/01.
Art. 2º. Esta Portaria entre em vigor nesta data.
Art. 3º. Fica revogada a Portaria nº 71, de 05/01/2017.
Itapiranga SC, 04 de abril de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito
Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM
Adrissa Arnhold
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 121/2022
Portaria nº 121, de 04 de abril de 2022

Publicação Nº 3839906
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1FE72C9A2EA58F0E2A9A51487C55D8DDC0871F46

O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, Lei
Complementar nº 39/2011, Lei Complementar nº 2/2007 e suas alterações e Decreto nº 87/2022.
RESOLVE:
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Art. 1º - Nomear a partir do dia 04 de abril de 2022, PAULO BECKENKAMP, matrícula nº 10351/01, para exercer as funções do cargo de
provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE CADASTRO E ENQUADRAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, com 40 horas semanais.
Art. 2º - O servidor municipal além dos vencimentos do cargo efetivo de Escriturário receberá Função Gratificada, em conformidade com a
Lei Complementar nº 002/2006.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga SC, 04 de abril de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM
Adrissa Arnhold
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 90/2022

Publicação Nº 3839199

Portaria nº 90, de 16 de março de 2022
O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; Lei
Complementar 39/2011;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficou designada Luciani Haas matrícula nº 12558/01, para substituir o Chefe da Vigilância Sanitária Alcenir Benachio matrícula
nº 15048/01, que estava afastado de suas atividades normais de trabalho no período de 15/02/2022 até 06/03/2022 por motivo de férias.
Parágrafo único. A designação prevista no caput deste artigo acarretará ônus aos cofres públicos municipais.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Itapiranga-SC, 16 de março de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito
Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM
Adrissa Arnhold
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 98/2022

Publicação Nº 3840627

Portaria nº 98 de 25 de março de 2022
O Prefeito do Município de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 39/2011;
RESOLVE:
Art. 1º - Cancelar o pagamento de insalubridade no percentual de quarenta por cento, ao servidor municipal abaixo relacionado, em conformidade com Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT.
NOME DO SERVIDOR
VALDINEI ROGER KUNZ

MATRÍCULA
15457/01

CARGO DO SERVIDOR
AUXILIAR DE MANUTENÇAO HIDRAULICA

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga SC, 25 de março de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito
Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM
Adrissa Arnhold
Diretora de Recursos Humanos
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FRASCO COM TAMPAQUIMAFLEX - QFROSCA,
FRASCO
DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, COM LACRE
DE VEDAÇÃO PARA
GARANTIR
ESTERILIDADE,
EM
POLIESTIRENO
TRANSPARENTE,
COM
CAPACIDADE
DE 120 ML, COM
MARCAÇÃO DE 100
ML, COM PASTILHA
INIBIDORA
PARA
EXAMES E.COLLI E
COLIFORMES
TOTAIS. CAIXA COM
200 UNIDADES

SUBSTRATO
QUIMAFLEX - QFENZIMÁTICO
PARACOLI
DETECTAR
DE
FORMA SIMULTÂNEA
OS
COLIFORMES
TOTAIS E E.COLI DOS
NUTRIENTES
INDICADORES, PARA
OBTENÇÃO
DE
RESULTADOS EM 24
HORAS,
PARA

2

3

CAX

CAX

Unidade
LT

Desconto(%)

0.0000

0.0000

Índice Julgamento
0.0000

Identificador: WCO041101-3434-DZJHPAJIITVPL-9 - Emitido por: LARISSA RODRIGUES DE LIMA

PHL DISTRIBUIDORA
LABORATORIAL
EIRELI

PHL DISTRIBUIDORA
LABORATORIAL
EIRELI

Fornecedor
MM DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
VETERINÁRIOS LTDA

10

10

Quantidade
90

2.500,00

800,00

Lance/Negociado
190,50

Proposta

Proposta

Situação
Proposta

1 / 2

19/04/2022 08:44:45 -03:00

25.000,00

8.000,00

Total
17.145,00

Pág

QUADRO DE VENCEDORES PROCESSO LICITATORIO N° 39/2022

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Lote/Produto
Marca
LARVICIDA
VectoBac12AS
BIOLÓGICO
BTI
(BACILLUS
THURINGIENSIS
VARIEDADE
ISRAELENSIS), AM6552,
COM
CONCENTRAÇÃO DE
1,2% E POTENCIAL
DE 1200 BT UTI/MG.
VALIDADE
DO
PRODUTO
DE
24
MESES DA DATA DE
FABRICAÇÃO.
PRODUTO
COM
REGISTRO
NA
ANVISA.

Item
1

Relatório de Vencedores do Pregão Presencial - 39 / 2022

usaCoeficienteLote: Não Processo: 39/2022 Licitação: 39/2022

Compras e Contratos
Relatório de Vencedores do Pregão

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
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Publicação Nº 3839184
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REAGENTE SPADNSQUIMAFLEX - QF
PARA ANÁLISE DESPANDS
FLÚOR
EM
COLORÍMETROS.
FRASCOS DE 100 ML.

5

UND

UND

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Fornecedor
769410 - PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI
541141 - MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

REAGENTE EM PÓQUIMAFLEX - QFDPD
(N,N-DIETIL-P-DPD
FENILENODIAMINA)
PARA ANÁLISE DE
CLORO LIVRE NA
ÁGUA
POTÁVEL,
FRASCO DE 5G PARA
100 TESTES.

4

FRASCOS
100ML.
CAIXA
COM
200
UNIDADES

0.0000

0.0000

Identificador: WCO041101-3434-DZJHPAJIITVPL-9 - Emitido por: LARISSA RODRIGUES DE LIMA

Itens Vencedores
2, 3, 4, 5
1

Resumo dos Fornecedores

PHL DISTRIBUIDORA
LABORATORIAL
EIRELI

PHL DISTRIBUIDORA
LABORATORIAL
EIRELI

usaCoeficienteLote: Não Processo: 39/2022 Licitação: 39/2022

Compras e Contratos
Relatório de Vencedores do Pregão

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

300

300

95.145,00

Total Geral:

Valor Total
78.000,00
17.145,00

Proposta

Proposta

2 / 2

19/04/2022 08:44:45 -03:00

15.000,00

30.000,00

50,00

100,00

Pág
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Publicação Nº 3841761

LEI MUNICIPAL Nº 3.539, DE 20 DE ABRIL DE 2022.
INCLUI ÁREA DE TERRA NO PERÍMETRO URBANO DO
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/SC, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DE ITAPIRANGA, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores votou e
que sanciona esta Lei:
Art. 1º Fica incluído no perímetro urbano do município de Itapiranga, a área de terra
oriunda da matrícula nº 8.594, com 7.486,05m² (sete mil quatrocentos e oitenta e seis
metros quadrados e cinco decímetros quadrados), sem benfeitorias, confrontando: ao
NORDESTE, do ponto 4 ao ponto 5, em 47,35 metros e Azimute 123° 26’ 57’’ por uma
Sanga sem denominação que o separa do Lote Rural nº 30-B, de propriedade de Ivo
Holzmeier, oriundo da Matrícula nº 8.594; do ponto 5 ao ponto 6, em 59,59 metros e
Azimute 117º 16’ 44’’ por uma Sanga sem denominação que o separa do Lote Rural nº
30-B, de propriedade de Ivo Holzmeier, oriundo da Matrícula nº 8.594; ao SUDESTE, do
ponto 6 ao ponto 7, em 83,64 metros e Azimute 221° 29’ 03’’ com o Lote Rural nº 30-B,
de propriedade de Ivo Holzmeier, oriundo da Matrícula nº 8.594; do ponto 7 ao ponto
8, em 21,32 metros e Azimute 204° 23’ 54’’ com o Lote Rural nº 30-B, de propriedade
de Ivo Holzmeier, oriundo da Matrícula nº 8.594; novamente ao NORDESTE, do ponto
8 ao ponto 9, em 21,29 metros e Azimute 167° 02’ 48’’ com o Lote Rural nº 30-B, de
propriedade de Ivo Holzmeier, oriundo da Matrícula nº 8.594; ao SUDESTE, do ponto 9
ao ponto 14, em 6,10 metros e Azimute 212° 29’ 34’’, com o Lote Rural nº 30-B, de
propriedade de Ivo Holzmeier, oriundo da Matrícula nº 8.594; ao SUDOESTE, do ponto
14 ao ponto 13, em 24,59 metros e Azimute 125° 38’ 54’’, com a Estrada Municipal ITG
4390 que o separa do Lote Rural nº 30-A, de propriedade de Hilário Alberto Mueller,
registrado na Matrícula nº 17.396; do ponto 13 ao ponto 12, em 16,54 metros e
Azimute 141° 23’ 37’’, com a Estrada Municipal ITG 4390 que o separa do Lote Rural nº
30-A, de propriedade de Hilário Alberto Mueller, registrado na Matrícula nº 17.396; ao
OESTE, do ponto 12 ao ponto 4, em 134,20 metros e Azimute 0° 9’ 48’’, com o Lote
Rural nº 29-A, de propriedade de Ivo Holzmeier, registrado na Matrícula nº 17.398.
§ 1º A área de terras objeto do caput deste artigo integra a parte "Lote Urbano nº 30C" de PARTE DO LOTE RURAL Nº 30, da Linha São Miguel, situado neste município de
Itapiranga/SC, objeto da matrícula de nº 8.594, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Itapiranga/SC, de propriedade de Ivo Holzmeier, inscrito no CPF sob nº
001.009.569-12 e sua esposa Luciane Ivonete Deters Holzmeier, inscrita no CPF sob nº
030.436.359-65.
Art. 2º Fica autorizado o parcelamento da área de terras que trata o art. 1º desta Lei,
nos termos da Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017, e Lei Municipal nº 3.296,
de 27 de novembro de 2019, que dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana REURB.
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Art. 3º Fica oficializada e passa a integrar o sistema viário urbano do município de
Itapiranga a rua existente sobre o imóvel, denominada de Rua ITG 4390, na forma e
largura em que se encontram:
I - Rua ITG 4390, com extensão de 40,93 metros e largura de 9,58 metros.
Art. 4º O parcelamento do solo da área de que trata a presente Lei, é de uso
predominantemente residencial e para fins de cálculo do Valor Venal dos imóveis, fica
enquadrado na 6ª Zona, de acordo com o art. 110, inciso I, alínea ‘e’, da Lei
Complementar Municipal nº 25, de 29 de setembro de 2009.
Art. 5º O parcelamento do solo da área de que trata a presente Lei, é de uso
predominantemente residencial (Zona de interesse Residencial 2- ZIR-2).
Art. 6º Revogadas as disposições em contrário.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Itapiranga/SC, 20 de abril de 2022.

ALEXANDRE GOMES RIBAS
Prefeito
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Publicação Nº 3841765

LEI MUNICIPAL Nº 3.540, DE 20 DE ABRIL DE 2022.
INCLUI ÁREA DE TERRA NO PERÍMETRO URBANO DO
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/SC, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DE ITAPIRANGA, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores votou e
que sanciona esta Lei:
Art. 1º Fica incluído no perímetro urbano do município de Itapiranga, a área de terra
oriunda da matrícula nº 16.528, com 2.514,00m² (dois mil, quinhentos e quatorze
metros quadrados), sem benfeitorias, confrontando: ao NORDESTE, do ponto 13 ao
ponto 27, em 68,10 metros e Azimute 148º47’36", com parte da Chácara nº 16, de
propriedade de Celsi Teresinha Melchiors, registrado na Matrícula nº 9.922; ao
SUDESTE, do ponto 27 ao ponto 18, em 46,49 metros e Azimute 238º19’49”, com o Rio
Uruguai, que o separa do Estado do Rio Grande do Sul; ao SUDOESTE, do ponto 18 ao
ponto 12, em 54,52 e Azimute 52º10’13”e do ponto 12a ao ponto 13, em 33,85 metros
e Azimute 36º13’26”, com Parte da Chácara nº 17, de propriedade de Mitra Diocesana
de Chapecó, registrado na Matrícula nº 15.883.
§ 1º A área de terras objeto do caput deste artigo integra a parte "Chácara Urbana nº
17-B" de PARTE DA CHÁCARA Nº 16 e PARTE DA CHÁCARA Nº 17, da Linha Santa
Tereza, município de Itapiranga/SC, objeto da matrícula de nº 16.528, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Itapiranga/SC, de propriedade de Antônio Wagner,
inscrito no CPF sob nº 710.737.449-49 e sua esposa Arlete Ruhoff Wagner, inscrita no
CPF sob nº 032.384.449-49.
Art. 2º Fica autorizado o parcelamento da área de terras que trata o art. 1º desta Lei,
nos termos da Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017, e Lei Municipal nº 3.296,
de 27 de novembro de 2019, que dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana REURB.
Art. 3º Fica oficializada e passa a integrar o sistema viário urbano do município de
Itapiranga a rua existente sobre o imóvel, denominada de Rua do Comércio, na forma
e largura em que se encontram:
I - Rua do Comércio, com extensão de 44.14 metros e largura de 12,00 metros.
Art. 4º O parcelamento do solo da área de que trata a presente Lei, é de uso
predominantemente residencial e para fins de cálculo do Valor Venal dos imóveis, fica
enquadrado na 5ª Zona, de acordo com o art. 110, inciso I, alínea ‘e’, da Lei
Complementar Municipal nº 25, de 29 de setembro de 2009.
Art. 5º O parcelamento do solo da área de que trata a presente Lei, é de uso
predominantemente residencial (Zona de Especial Interesse Social - ZEIS).
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Art. 6º Revogadas as disposições em contrário.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Itapiranga/SC, 20 de abril de 2022.

ALEXANDRE GOMES RIBAS
Prefeito
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Itapoá
Prefeitura
ATA DE RP N° 18/2022

Publicação Nº 3839091

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2022
Contratante: PRECISA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EIRELI, com sede à Rua Veríssimo Marques, nº 1795 – Sala n° 10, Bairro: Centro, na
cidade de São José dos Pinhais/PR, CEP: 83.005-410, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.012.118/0001-14, e Inscrição Estadual: Isento,
representada neste ato pelo representante legal, Sr. MARCOS FERNANDO STRAUBE, portador do CNPF/MF nº 673.091.279-00, e do CI.RG
nº 3971855-3 SSP/PR.
Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 21/2021 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021 - PROCESSO Nº 93/2021
Objeto: Contratação de empresa de consultoria especializada em serviços de levantamento topográfico cadastral e planialtimétrico, dentro
dos perímetros urbano e rural do município de Itapoá – SC, conforme especificações do edital e seus anexos.
VALOR R$: 235.890,00 (duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa reais).
DATA DA ASSINATURA: 18/04/2022
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/04/2023
BASE LEGAL: Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.
Itapoá, 19 de abril de 2022.
STEFANIE LIARA CASTILHO DE AGUIAR
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA

EDITAL - CP N° 07/2022

Publicação Nº 3839778

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
Preâmbulo (Art. 40, caput)
O Município de Itapoá-SC torna público que fará realizar no dia 20/05/2022 às 09h00min, a Sessão Pública de abertura de envelopes de
habilitação e propostas, e até as 08h30min receberá envelopes dos possíveis interessados em participar do certame, o que ocorrerá na
sede administrativa da Prefeitura Municipal, sita à Rua Mariana Michels Borges, nº201. Além disso, os interessados poderão acompanhar a
sessão pública ao vivo pelo link: https://www.youtube.com/channel/UCtdJ7at3UHmoh9nAN26blCA da Licitação, da Licitação na modalidade
Concorrência nº 07/2022 – Registro de Preço nº 13/2022 - Processo nº37/2022, que visa registrar preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, COLOCAÇÃO DE MEIO – FIO, E CONSTRUÇÃO CONSERTO DE BOCAS
DE LOBO, MEIO FIO E CALÇADAS DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA
PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, QUE SERÃO PRESTADOS PELA PROPONENTE EM TODAS AS VIAS QUE REQUEIRAM MANUTENÇÃO
NO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ- SC, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. O Edital poderá ser retirado através do site www.itapoa.sc.gov.br, ou
extrato no site www.diariomunicipal.sc.gov.br, ou na Secretaria de Administração - Setor Licitações e Contratos, das 07h30min às 13h30min.
Itapoá, 19 de abril de 2022.
ANGELA MARIA PUERARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018
STÉFANIE LIARA CASTILHO DE AGUIAR
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022

Publicação Nº 3837492

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2022
PROCESSO Nº 38/2022
O Município de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, faz saber que se encontra aberto, o EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 02/2022 para o CREDENCIAMENTO DE PRODUTOR RURAL, AGRICULTOR FAMILIAR, ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS DA
AGRICULTURA FAMILIAR VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. Maiores informações podem ser obtidas
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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na Secretaria de Educação, da Prefeitura Municipal de Itapoá, na Rua 1590, nº 430, bairro Itapoá, na cidade de Itapoá-SC, no horário das
08h00min às 14h00min, de segunda à sexta-feira, ou pelo telefone (47) 3443-0739, ou através do site www.itapoa.sc.gov.br, ou no Centro
de Preparação da Alimentação Escolar da Prefeitura Municipal de Itapoá, telefone: (47) 3443-6114 (Centro de Preparação da Alimentação
Escolar).
Itapoá, 19 de abril de 2022.
ANGELA MARIA PUERARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018
LUIZA MONTALVÃO DE OLIVEIRA BONGALHARDO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ: GABARITO ACT EDITAL Nº 21 -2022

Publicação Nº 3839265

GABARITO: ARTE
QUESTÕES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ALTERNATIVAS
D
C
B
D
B
C
D
B
B
B
D
C
A
B
A
A
A
D
C
D

GABARITO: AEE
QUESTÕES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ALTERNATIVAS
D
C
B
D
B
C
D
B
B
B
A
B
A
C
A
C
A
A
D
A
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GABARITO: MÚSICA
QUESTÕES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ALTERNATIVAS
D
C
B
D
B
C
D
B
B
B
D
B
D
A
D
D
A
B
A
A

GABARITO: ENSINO RELIGIOSO
QUESTÕES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ALTERNATIVAS
D
C
B
D
B
C
D
B
B
B
A
A
B
A
C
C
C
B
D
D

Itapoá/SC, 19 de abril de 2022.
Comissão de Análise do Edital n° 021 – Seletivo 2022
Secretaria Municipal de Educação
ITAPOÁ – SC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ: RESULTADO PARCIAL EDITAL 021/2022

Legenda
CG
CE
TPP
Títulos
S.P.
TP

Publicação Nº 3840327

Conhecimentos gerais
Conhecimentos específicos
Total Parcial de pontos
Pós Graduação - - Especialização na área (validado no Brasil)
Mestrado - - na área de educação (validado no Brasil)
soma parcial - (soma da CG + CE + prova de titulos +TS)
Total de pontos
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Tempo de serviço
Classificadação Parcial

Disciplina: ARTES – HABILITADO
Nº protocolo

Nome do
Candidato

CG

CE

TPP

Pós

Mestrado

TS

S.P.

nº filhos

Idade

C.P.

11300

Fabio Salun

7

7x3= 21

28

0

15

0

43

0

40

1º

CE

TPP

Pós

Mestrado

TS

S.P.

nº filhos

Idade

C.P.

7x3=21

27

0

0

0

27

2

38

1º

7x3=21

26

0

0

0

26

0

57

2º

Disciplina: ARTES – NÃO HABILITADO
Nº protocolo
11314

11303

Nome do
CG
Candidato
Oziane Do
Rosario
6
Gomes
Adriana Costa
Coelho De
5
Souza Candolfi

Disciplina: ENSINO RELIGIOSO – NÃO HABILITADO
Nº protocolo
11288

Nome do
Candidato
Elaine Da
Silva Areias
Lopes De
Mattos

CG

CE

TPP

Pós

Mestrado

TS

S.P.

nº filhos

Idade

C.P.

6

5x3=15

21

0

0

0

21

2

45

1º

CG

CE

TPP

Pós

Mestrado

TS

S.P.

nº filhos

Idade

C.P.

5

5x3=15

20

10

0

5

35

1

43

1º

6

6x3=18

24

0

0

0

24

0

47

2º

Disciplina: MÚSICA – HABILITADO
Nº protocolo
11187
11139

Nome do
Candidato
Willian
Marcelo De
Campos
Ricardo Luiz
Da Piedade

Disciplina: PROFESSOR AEE – HABILITADO
Nº protocolo

Nome do Candidato

CG

CE

TPP

Pós

Mestrado

TS

S.P.

nº filhos

Idade

C.P.

11306

Victa Ogg Jonson Gonçalves

7

7x3=21

28

10

15

1

54

0

42

1º

11287

Angela Prudencio Barbosa Bonk

5

10x3=30

35

10

0

0

45

2

36

2º

11276

Marise Cibele Barreto Rossi

7

9x3=27

34

10

0

0

44

1

54

3º

11313

Fabiana Da Conceição Do Nascimento

9

10x3=30

39

0

0

5

44

0

44

4º

11290

Juliana Lopes De Oliveira

7

10x3=30

37

0

0

0

37

2

26

5º

11210

Nerci Sunta Pagnoncelli

4

10x3=30

34

0

0

0

34

0

69

6º

11320

Laudiceia Sutil Moraes De Barros

7

5x3=15

22

10

0

0

32

0

43

7º

10975

Tatiana Bonadiman Alexandre

1

6x3=18

19

10

0

0

29

2

38

8º

11273

Denise Do Rocio Roloff

7

7x3=21

28

0

0

0

28

3

40

9º

11301

Berenice Teresa De Oliveira

7

6x3=18

25

0

0

0

25

2

41

10º

11299

Luciane Amélia De Lima Nazzario

6

6x3=18

24

0

0

0

24

0

45

11º

Itapoá, 19 de Abril de 2022.
Luiza Montalvão de Oliveira Bongalhardo Comissão de Análise do Edital nº 021 - Seletivo 2022
Secretária de EdUcação Secretaria Municipal de Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ: TERMO- CONVOCAÇÃO Nº 007-2022 EDITAL 010/2022

Publicação Nº 3839747

CONVOCAÇÃO Nº 007/2022
PROCESSO SELETIVO: Edital nº010/2022 – Luíza Montalvão de Oliveira Bongalhardo, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas
atribuições legais, torna público pelo presente Termo os candidatos convocados a confirmarem interesse na vaga no prazo de até 02 dias
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(dois) dias úteis a partir da data da publicação, a fim de manifestar interesse pela contratação mediante a apresentação dos documentos
exigidos no item 29.2 do Edital 010/2022
Classificação

Área de atuação

Nome

05

ORIENTADOR (A) ESCOLAR

MICHELLE DE SOUZA SILVA ALVES

Itapoá, 19 de abril de 2022.
Luíza Montalvão de Oliveira Bongalhardo
Secretária de Educação
Vanilda de Souza
Coordenadora Pedagógica

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ: TERMO- CONVOCAÇÃO Nº 008-2022 EDITAL 010/2022

Publicação Nº 3839884

CONVOCAÇÃO Nº 008/2022
PROCESSO SELETIVO: Edital nº010/2022 – Luíza Montalvão de Oliveira Bongalhardo, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas
atribuições legais, torna público pelo presente Termo os candidatos convocados a confirmarem interesse na vaga no prazo de até 02 dias
(dois) dias úteis a partir da data da publicação, a fim de manifestar interesse pela contratação mediante a apresentação dos documentos
exigidos no item 29.2 do Edital 010/2022.
Classificação

Área de atuação

11
12
13
14

COORDENADOR
COORDENADOR
COORDENADOR
COORDENADOR

Nome
(A)
(A)
(A)
(A)

PEDAGÓGICO
PEDAGÓGICO
PEDAGÓGICO
PEDAGÓGICO

LAUDICEIA S. MORAES DE BARROS
SARA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA
DIEGO MORATELLI DA SILVA
ELIZANGELA F. DE SOUZA DE PAULA

Itapoá, 19 de abril de 2022.
Luíza Montalvão de Oliveira Bongalhardo
Secretária de Educação
Vanilda de Souza
Coordenadora Pedagógica

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ: TERMO- CONVOCAÇÃO Nº 061-2022 EDITAL 038/2021

Publicação Nº 3839782

CONVOCAÇÃO Nº 061/2022
PROCESSO SELETIVO: Edital nº038/2021 – Luíza Montalvão de Oliveira Bongalhardo, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas
atribuições legais, torna público pelo presente Termo os candidatos convocados a confirmarem interesse na vaga no prazo de até 02 dias
(dois) dias úteis a partir da data da publicação, a fim de manifestar interesse pela contratação mediante a apresentação dos documentos
exigidos no item 29.2 do Edital 038/2021
Classificação

Área de atuação

Nome

27

EDUCAÇÃO FÍSICA

FRANCIANI SOUZA SPECK

Itapoá, 19 de abril de 2022.
Luíza Montalvão de Oliveira Bongalhardo
Secretária de Educação
Vanilda de Souza
Coordenadora Pedagógica
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Ituporanga
Prefeitura
PORTARIA N.º 966, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840707

PORTARIA Nº 966, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com os Incisos VII do Art.
65 da Lei Orgânica do Município, de conformidade com a Seção II, do artigo 23 da Lei nº 2.189, de 27 de setembro de 2017, de acordo com
o Decreto nº 601, de 18 de novembro de 2016 e a Decisão do Acórdão nº 5006643-03.2021-8.24.0035/SC.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder Progressão por MÉRITO ao servidor ANTONIO JOSE TENFEN, ocupante do cargo de provimento efetivo de FISCAL DE
OBRAS E POSTURAS - Nível 8, Referência R, vinculado na Secretaria de Planejamento para o cargo de FISCAL DE OBRAS E POSTURAS Nível 8, Referência S, referente ao período de 2010/2013.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração
VILMAR SCHWAMBACH
Secretário de Planejamento e Gestão

PORTARIA N.º 967, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840714

PORTARIA Nº 967, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com os Incisos VII do Art.
65 da Lei Orgânica do Município, de conformidade com a Seção II, do artigo 23 da Lei nº 2.189, de 27 de setembro de 2017, de acordo com
o Decreto nº 601, de 18 de novembro de 2016 e a Decisão do Acórdão nº 5005479-03.2021.8.24.0035/SC.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder Progressão por MÉRITO ao servidor CLAUDEMIR ROBERTO DA ROSA, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Nível 1, Referência D, vinculado da Secretaria de Planejamento e Gestão para o cargo de AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS - Nível 1, Referência E, referente ao período de 2010-2013.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração
VILMAR SCHWAMBACH
Secretário de Planejamento e Gestão

PORTARIA N.º 968, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840720

PORTARIA Nº 968, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com os Incisos VII do Art.
65 da Lei Orgânica do Município, de conformidade com a Seção II, do artigo 23 da Lei nº 2.189, de 27 de setembro de 2017, de acordo com
o Decreto nº 601, de 18 de novembro de 2016 e a Decisão do Acórdão nº 5005027-90.2021.8.24.0035/SC.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder Progressão por MÉRITO a servidora GEORGIA STAUDINGER ocupante do cargo de provimento efetivo de ENFERMEIRO
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- Nível 9, Referência J, vinculada da Secretaria de Saúde para o cargo de ENFERMEIRO - Nível 9, Referência K, referente ao período de
2010/2013.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração
ALINE DE ABREU POSTAIS
Secretária de Saúde

PORTARIA N.º 969, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840723

PORTARIA Nº 969, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com os Incisos VII do Art.
65 da Lei Orgânica do Município, de conformidade com a Seção II, do artigo 23 da Lei nº 2.189, de 27 de setembro de 2017, de acordo com
o Decreto nº 601, de 18 de novembro de 2016 e a Decisão do Acórdão nº 5005344-88.2021.8.24.0035/SC
RESOLVE:
Art. 1° Conceder Progressão por MÉRITO a servidora MARISOL BATISTI STUEPP, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE
COMBATE A ENDEMIAS - Nível 2, Referência M, vinculada da Secretaria de Saúde para o cargo de AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS Nível
2, Referência N, referente ao período de 2010-2013.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração
ALINE DE ABREU POSTAIS
Secretária de Saúde

PORTARIA N.º 970, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840729

PORTARIA Nº 970, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com os Incisos VII do Art.
65 da Lei Orgânica do Município, de conformidade com a Seção II, do artigo 23 da Lei nº 2.189, de 27 de setembro de 2017, de acordo com
o Decreto nº 601, de 18 de novembro de 2016 e a Decisão do Acórdão nº 5005427-07.2021.8.24.0035/SC.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder Progressão por MÉRITO ao servidor VILMAR GUTJAHR, ocupante do cargo de provimento efetivo de MOTORISTA - Nível
4, Referência I, vinculado da Secretaria de Saúde para o cargo de MOTORISTA - Nível 4, Referência J, referente ao período de 2010-2013.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração
ALINE DE ABREU POSTAIS
Secretária de Saúde
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Publicação Nº 3840733

PORTARIA Nº 971, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com os Incisos VII do Art.
65 da Lei Orgânica do Município, de conformidade com a Seção II, do artigo 23 da Lei nº 2.189, de 27 de setembro de 2017, de acordo com
o Decreto nº 601, de 18 de novembro de 2016 e a Decisão do Acórdão nº 5005339-66.2021.8.24.0035/SC.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder Progressão por MÉRITO ao servidor DANIEL STREY, ocupante do cargo de provimento efetivo de MOTORISTA - Nível 4,
Referência I, vinculado da Secretaria de Saúde para o cargo de MOTORISTA - Nível 4, Referência J, referente ao período de 2010-2013.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração
ALINE DE ABREU POSTAIS
Secretário de Saúde

PORTARIA N.º 972, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840746

PORTARIA Nº 972, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com os Incisos VII do Art.
65 da Lei Orgânica do Município, de conformidade com a Seção II, do artigo 23 da Lei nº 2.189, de 27 de setembro de 2017, de acordo com
o Decreto nº 601, de 18 de novembro de 2016 e a Decisão do Acórdão nº 5005023-53.2021.8.24.0035/SC.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder Progressão por MÉRITO a servidora ELIONAR CLAUDIA PETRIS, ocupante do cargo de provimento efetivo de PSICOLOGO - Nível 9, Referência P, vinculada da Secretaria de Saúde para o cargo de EPSICOLOGO - Nível 9, Referência Q, referente ao período de
2007-2010 e Referência R ao período de 2010-2013.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração
ALINE DE ABREU POSTAIS
Secretária de Saúde

PORTARIA N.º 973, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840748

PORTARIA Nº 973, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com os Incisos VII do Art.
65 da Lei Orgânica do Município, de conformidade com a Seção II, do artigo 23 da Lei nº 2.189, de 27 de setembro de 2017, de acordo com
o Decreto nº 601, de 18 de novembro de 2016 e a Decisão do Acórdão nº 5005025-23.2021.8.24.0035/SC.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder Progressão por MÉRITO ao servidor LUIZ CARLOS PEREIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de OPERADOR DE
EQUIPAMENTO (readaptado) - Nível 6, Referência D, vinculado da Secretaria de Saúde para o cargo de OPERADOR DE EQUIPAMENTO Nível 6, Referência E, referente ao período de 2007-2010 e Referência F ao período de 2010-2013.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
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GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração
ALINE DE ABREU POSTAIS
Secretária de Saúde

PORTARIA N.º 974, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840752

PORTARIA Nº 974, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com os Incisos VII do Art.
65 da Lei Orgânica do Município, de conformidade com a Seção II, do artigo 23 da Lei nº 2.189, de 27 de setembro de 2017, de acordo com
o Decreto nº 601, de 18 de novembro de 2016 e a Decisão do Acórdão nº 5005337-96.2021.8.24.0035/SC.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder Progressão por MÉRITO a servidora IRINA TAMANINI VICENTE, ocupante do cargo de provimento efetivo de TÉCNICO EM
ENFERMAGEM - Nível 7, Referência D, vinculada na Secretaria de Saúde para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Nível 7, Referência
E, referente ao período de 2007-2010 e Referência F ao período de 2010-2013.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração
ALINE DE ABREU POSTAIS
Secretária de Saúde

PORTARIA N.º 975, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840755

PORTARIA Nº 975, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com os Incisos VII do Art.
65 da Lei Orgânica do Município, de conformidade com a Seção II, do artigo 23 da Lei nº 2.189, de 27 de setembro de 2017, de acordo com
o Decreto nº 601, de 18 de novembro de 2016 e a Decisão do Acórdão nº 5004975-94.2021.8.24.0035/SC.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder Progressão por MÉRITO a servidora AGLAIS MORAIS, ocupante do cargo de provimento efetivo de OFICIAL ADMINISTRATIVO - Nível 8, Referência K, vinculada da Secretaria de Saúde para o cargo de OFICIAL ADMINISTRATIVO - Nível 8, Referência L, referente
ao período de 2007-2010 e Referência M ao período de 2010-2013.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração
ALINE DE ABREU POSTAIS
Secretária de Saúde

PORTARIA N.º 976, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840759

PORTARIA Nº 976, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com os Incisos VII do Art.
65 da Lei Orgânica do Município, de conformidade com a Seção II, do artigo 23 da Lei nº 2.189, de 27 de setembro de 2017, de acordo com
o Decreto nº 601, de 18 de novembro de 2016 e a Decisão do Acórdão nº 5005656-64.2021.8.24.0035/SC.
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RESOLVE:
Art. 1° Conceder Progressão por MÉRITO a servidora MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo
de SERVENTE - Nível 1, Referência C, vinculada da Secretaria de Educação para o cargo de SERVENTE - Nível 1, Referência D, referente ao
período de 2007-2010 e Referência E ao período de 2010-2013.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração
SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária de Educação

PORTARIA N.º 977, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840764

PORTARIA Nº 977, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com os Incisos VII do Art.
65 da Lei Orgânica do Município, de conformidade com a Seção II, do artigo 23 da Lei nº 2.189, de 27 de setembro de 2017, de acordo com
o Decreto nº 601, de 18 de novembro de 2016 e a Decisão do Acórdão nº 5006627-49.2021.8.24.0035/SC.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder Progressão por MÉRITO ao servidor SERGIO RECH, ocupante do cargo de provimento efetivo de MOTORISTA - Nível 4,
Referência I, vinculado da Secretaria de Saúde para o cargo de MOTORISTA - Nível 4, Referência J, referente ao período de 2007-2010 e
Referência K ao período de 2010-2013.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração
ALINE DE ABREU POSTAIS
Secretária de Saúde

PORTARIA N.º 978, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840768

PORTARIA Nº 978, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com os Incisos VII do Art.
65 da Lei Orgânica do Município, de conformidade com a Seção II, do artigo 23 da Lei nº 2.189, de 27 de setembro de 2017, de acordo com
o Decreto nº 601, de 18 de novembro de 2016 e a Decisão do Acórdão nº 5005030-45.2021.8.24.0035/SC.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder Progressão por MÉRITO ao servidor ENIO RODE, ocupante do cargo de provimento efetivo de MOTORISTA - Nível 4, Referência D, vinculado da Secretaria de Educação para o cargo de MOTORISTA - Nível 4, Referência E, referente ao período de 2007-2010 e
Referência F ao período de 2010-2013.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração
SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária de Educação
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Publicação Nº 3840772

PORTARIA Nº 979, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, no uso da competência privativa que lhe confere o Inciso VII, do Artigo 65, da Lei Orgânica do Município de
Ituporanga e conforme Art. 38 da Lei Complementar nº 089 de 23 de junho de 2021;
Considerando o requerimento nº 6338, de 18 de abril de 2022.
RESOLVE:
Art. 1° EXONERAR a pedido, PATRICIO ALEIN, admitido em caráter temporário no cargo de OPERADOR DE EQUIPAMENTO vinculado na
Infraestrutura, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, a partir de 18.04.2022.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração
LUISMAR AGUIAR SENA
Secretário de Infraestrutura

PORTARIA N.º 980, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840776

PORTARIA Nº 980, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, no uso da competência privativa que lhe confere o Inciso VII, do Artigo 65, da Lei Orgânica do Município de
Ituporanga e conforme Art. 38 da Lei Complementar nº 089 de 23 de junho de 2021;
Considerando o requerimento nº 6332, de 18 de abril de 2022.
RESOLVE:
Art. 1° EXONERAR a pedido, SONIA VIRGINIA ALEXANDRE admitida em caráter temporário no cargo de PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL vinculada na Secretaria de Educação - CE Pedro Julio Muller, com jornada de trabalho de 20 horas semanais, a partir de 19.04.2022.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração
SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretário da Administração

PORTARIA N.º 981, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840779

PORTARIA Nº 981, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, no uso da competência privativa que lhe confere o Inciso VII, do Artigo 65, da Lei Orgânica do Município de
Ituporanga e conforme Art. 38 da Lei Complementar nº 089 de 23 de junho de 2021;
Considerando o requerimento nº 6247, de 14 de abril de 2022.
RESOLVE:
Art. 1° EXONERAR a pedido, CLAUDIA JASPER DE MEDEIROS, admitida em caráter temporário no cargo de SERVENTE vinculada na Secretaria de Educação - CEI Luciane Haverroth, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, a partir de 14.04.2022.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração
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SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária de Educação

PORTARIA N.º 982, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840782

PORTARIA Nº 982, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, no uso da competência privativa que lhe confere o Inciso VII, do Artigo 65, da Lei Orgânica do Município de
Ituporanga e conforme Art. 38 da Lei Complementar nº 089 de 23 de junho de 2021;
Considerando o requerimento nº 5913, de 11 de abril de 2022.
RESOLVE:
Art. 1° EXONERAR a pedido, LILIAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS, admitida em caráter temporário no cargo de SERVENTE vinculada na Secretaria de Educação - CEI Matilde Sens, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, a partir de 11.04.2022.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração
SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária de Educação

PORTARIA N.º 983, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840786

PORTARIA Nº 983, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, no uso da competência privativa que lhe confere o Inciso VII, do Artigo 65, da Lei Orgânica do Município de
Ituporanga e conforme Art. 38 da Lei Complementar nº 089 de 23 de junho de 2021;
Considerando o requerimento nº 6313, de 18 de abril 2022.
RESOLVE:
Art. 1° EXONERAR a pedido, VIVIANE LEANDRA FILISBINO SCHUTZ, admitida em caráter temporário no cargo de SERVENTE vinculada na
Secretaria de Educação - CEI Pequeno Príncipe, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, a partir de 18.04.2022.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Ituporanga, 19 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração
SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária da Educação

PORTARIA N.º 984, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840792

PORTARIA Nº 984 , DE 19 DE ABRIL DE 2022.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, do município de Ituporanga no uso da competência privativa que lhe confere o Art. 66 da Lei Orgânica, Lei Complementar nº 089 de 24 de junho de 2021, e Decreto n° 183, de 22 de dezembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o servidor JEFERSON SOMMER DE SOUZA, ocupante do cargo efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, gozar férias pelo
período de 30 (trinta) dias a contar de 25.04.2022 à 24.05.2022, referente ao período aquisitivo de 15.01.2019 à 14.01.2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ituporanga, 19 de abril de 2022.
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração

PORTARIA N.º 985, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840797

PORTARIA Nº 985, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VII do Art. 65
da Lei Orgânica do Município, o Art. 105 da Lei Complementar nº 089, de 24 de junho de 2021, e Atestado Médico,
RESOLVE;
Art. 1º Conceder licença maternidade à servidora SAMARA CHIQUIO BEZERRA, ocupante do cargo de PROFESSOR na Secretaria de Educação, a partir de 06.04.2022 à 03.08.2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 19 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração
SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária de Educação

PORTARIA N.º 986, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840806

PORTARIA Nº 986, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VII do Art. 65
da Lei Orgânica do Município, combinado com Art. 96 da Lei Complementar nº 089, de 24 de junho de 2021 e Atestado Médico,
RESOLVE;
Art. 1º CONVALIDAR a licença para tratamento de saúde da servidora ARISSELES APARECIDA HILLESHEIN, admitido em caráter temporário
no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, vinculada na Secretaria de Saúde, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, no
período de 18.04.2022 à 21.04.2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 19 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração
ALINE DE ABREU POSTAIS
Secretária de Saúde

PORTARIA N.º 987, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840812

PORTARIA Nº 987, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VII do Art. 65
da Lei Orgânica do Município, combinado com Art. 96 da Lei Complementar nº 089, de 24 de junho de 2021 e Atestado Médico,
RESOLVE;
Art. 1º CONVALIDAR a licença para tratamento de saúde do servidor ODAIR JOSE CONSTANTINO, admitido em caráter temporário no cargo
de TECNICO EM ENFERMAGEM, vinculado na Secretaria de Saúde, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, no período de 07.04.2022
à 10.04.2022.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1291

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 19 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração
ALINE DE ABREU POSTAIS
Secretária de Saúde

PORTARIA N.º 988, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840816

PORTARIA Nº 988, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VII do Art. 65
da Lei Orgânica do Município, combinado com Art. 96 da Lei Complementar nº 089, de 24 de junho de 2021 e Atestado Médico,
RESOLVE;
Art. 1º CONVALIDAR a licença para tratamento de saúde da servidora MARISA MACHADO, admitida em caráter temporário no cargo de
SERVENTE, vinculada na Secretaria de Saúde, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, no período de 06.04.2022 à 11.04.2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração
ALINE DE ABREU POSTAIS
Secretária de Saúde

PORTARIA N.º 989, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840819

PORTARIA Nº 989, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VII do Art. 65
da Lei Orgânica do Município, combinado com Art. 96 da Lei Complementar nº 089, de 24 de junho de 2021 e Atestado Médico,
RESOLVE;
Art. 1º CONVALIDAR a licença para tratamento de saúde do servidor LEO CESAR MULLER, ocupante do cargo efetivo de MEDICO, vinculado
na Secretaria de Saúde, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, no período de 08.04.2022 à 14.04.2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 18 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração
ALINE DE ABREU POSTAIS
Secretária de Saúde
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Publicação Nº 3840823

PORTARIA Nº 900, DE 19 DE ABRIL 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VII do Art. 65
da Lei Orgânica do Município, combinado com Art. 96 da Lei Complementar nº 089, de 24 de junho de 2021 e Atestado Médico,
RESOLVE;
Art. 1º CONVALIDAR a licença para tratamento de saúde da servidora JOSIANE PETRI DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR,
vinculada na Secretaria de Educação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, no período de 13.04.2022 à 20.04.2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 19 de abril de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração
SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária da Educação
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Jaborá
Prefeitura
EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2022

Publicação Nº 3841680
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F5EE4539ECFB80CE7DAB9C589E75B5DEB09EDB26

MUNICÍPIO DE JABORÁ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
MUNICÍPIO DE JABORÁ
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n.º 03/2022.
Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94.
Processo de Licitação Nº: 29/2022.
Contrato Administrativo Nº: 31/2022.
Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO, CABINE FECHADA, COM AR CONDICIONADO, ANO E MODELO NO MÍNIMO
2022/2022, EQUIPADO COM MOTOR DIESEL MÍNIMO DE 06 (SEIS) CILINDROS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 190 CV, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM
RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 321/2021 – TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS AOS MUNICÍPIOS, PROCESSO SCC Nº 00017954/2021 E CONTRAPARTIDA. MARCA: VALTRA, MODELO: BH194 HITECH.
Valor: R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais).
Contratantes: MUNICÍPIO DE JABORÁ - SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.463/0001-88.
Contratada: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA, com sede na Av. Brasil, n.º 2040 e 2060, Bairro Maria Winckler,
Município de Xanxerê – SC, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 03.988.196/0004-05.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 04/2022 - BASE GÁS REGIONAL LTDA

Publicação Nº 3840396

MUNICÍPIO DE JABORÁ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO ADITIVO DE REAJUSTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Município de Jaborá
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial Nº. 04/2022
Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 8666/93
Processo de Licitação Nº: 13/2022
Ata de Registro de Preços: 04/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DE BOTIJÕES
VAZIOS E CARGAS DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JABORÁ.
Valor: Item 01: R$ 125,00; Item 02: R$ 440,00.
Contratantes: MUNICÍPIO DE JABORÁ-SC, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.463/0001-88.
Contratada: BASE GÁS REGIONAL – LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.983.577/0001-47.
Jaborá, SC, em 19 de abril de 2022.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2021 - ENIO DELAZERI EIRELI

Publicação Nº 3839944

MUNICÍPIO DE JABORÁ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO ADITIVO DE REAJUSTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Município de Jaborá
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial Nº. 22/2021
Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 8666/93
Processo de Licitação Nº: 38/2021
Ata de Registro de Preços: 15/2021.
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Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA PELO MUNICÍPIO DE JABORÁ/SC, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DE CESTAS BÁSICAS.
Valor: Item 01: R$ 5,64.
Contratantes: MUNICÍPIO DE JABORÁ-SC, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.463/0001-88.
Contratada: ENIO DELAZERI EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 07.383.088/0001-17.
Jaborá, SC, em 14 de abril de 2022.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 139/2022 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841541

PORTARIA Nº. 139/2022, de 19 de abril de 2022.
“NOMEIA SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, VERA LUCIA PINTRO, para o cargo em comissão de CONTROLADOR INTERNO, com vencimentos previstos em Lei.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 19 de abril de 2022.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de abril de 2022.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 20/Abril/2022.
MICHELI MORES
Secretária de Administração
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

Publicação Nº 3839848

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022
Concurso Público para preenchimento de para
provimento de cargo do Quadro de Pessoal do
Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina.
O MUNICÍPIO DE JABORÁ/SC, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na
Angelo Poyer, nº 320, Centro, Jaborá/SC – CEP 89677-000, neste ato representado pelo
Chefe do Poder Executivo, Sr. CLEVSON RODRIGO FREITAS, no uso de suas atribuições
legais, TORNA PÚBLICO a realização de Concurso Público, destinado ao preenchimento de
vaga, para provimento de cargo do Quadro de Pessoal do Município de Jaborá, que será
regido pela Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar Municipal n° 58/2001, Lei
Complementar Municipal n° 138/2015, Lei Complementar Municipal nº 139/2015,
posteriores alterações e pelas normas deste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da ASSOCIAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - AMAUC com endereço na Rua Mal.
Deodoro, n° 772, Centro, Concórdia/SC – CEP 89700-905, Telefone (49) 3482-3505,
endereço eletrônico: https://amauc.selecao.net.br/, sob a supervisão da Comissão
Municipal de Concurso Público, nomeada pelo Decreto nº 2.217 de 18 de abril de 2022.
1.2. A realização do certame seguirá as datas e prazos previstos de acordo com o
cronograma descrito no ANEXO I deste edital.
1.3. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de
inscritos, de recursos, intempéries e por decisão da Comissão e da AMAUC, sendo de total
responsabilidade do candidato, acompanhar suas alterações nos meios de divulgação do
certame.
1.4. O Edital do Concurso Público, os demais comunicados e avisos aos candidatos, a
relação de inscritos, os gabaritos e provas, os julgamentos realizados, convocações e todos
os demais atos do Concurso Público, serão publicados na internet nos seguintes endereços:
https://amauc.selecao.net.br/ e https://jabora.sc.gov.br/
1.5. Os candidatos aprovados e nomeados estarão sujeitos às normas previstas no
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, fazendo carreira na forma da legisação vigente
e filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
1.6. O prazo de validade do concurso é de 02 (dois) anos, contados da publicação do ato
de homologação do resultado final do concurso, podendo ser prorrogado uma vez, por
igual período, a critério da Administração Municipal.
2.

DOS CARGOS, VAGAS E HABILITAÇÃO EXIGIDA

2.1. Este certame se destina à seleção de candidatos para preenchimento de vaga para
provimento de cargo do Quadro de Pessoal do Município de Jaborá/SC.
2.2. O ANEXO II deste edital estabelece o cargo a ser preenchido, a vaga, a habilitação
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ
exigida, a carga horária a ser cumprida, o vencimento e o valor da inscrição.
2.3. A descrição das atribuições do cargo a ser preenchido consta no ANEXO III deste edital.
2.4. Os documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos básicos para ingresso
no serviço público, bem como os demais necessários para admissão deverão ser
apresentados até a data da posse.
Das vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais
2.4.1 Às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se
inscreverem em concurso público para provimento de cargos, cujas atribuições sejam
compatíveis com a deficiência de que são portadores, para as quais serão reservadas até
05% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso, na forma estabelecida em lei.
2.4.2 Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5
(cinco décimos), estará formada 01 (uma) vaga para a pessoa com deficiência; se inferior a
0,5 (cinco décimos), a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o
mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para a função.
2.4.3 Consideram-se pessoas portadoras de necessidades especiais aquelas que se
enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999.
2.4.4 Para concorrer às vagas reservadas o candidato ao realizar sua inscrição pela Internet
deverá declarar-se portador de necessidade especial, anexando laudo médico digitalizado
em formato .pdf, expedido nos últimos 06 (seis) meses, atestando a espécie e o grau ou nível
de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como a
provável causa da deficiência.
2.4.5 O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise da Comissão
do Concurso Público e da AMAUC.
2.4.6 Os candidatos inscritos para as vagas reservadas aos portadores de necessidades
especiais que deixarem de atender, no prazo e condições determinados pelo Edital, em
especial as relacionadas aos documentos comprobatórios da condição requerida, terão sua
inscrição como portador de necessidades especiais invalidadas e passarão a ser considerados
como não portadores de deficiência, concorrendo às vagas gerais.
2.4.7 O candidato que se declarar portador de necessidades especiais, participará do
presente concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos quanto ao
conteúdo das provas; à avaliação e aos critérios de aprovação; ao horário e ao local de
aplicação das provas; e nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
2.4.8 O candidato que concorrer às vagas reservadas a portador de necessidades especiais,
além de figurar na lista geral, terá seu nome publicado em relação à parte.
2.4.9 Eventuais vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais que não forem
providas por falta de candidatos ou inexistência de classificados serão preenchidas pelos
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ
demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.
2.4.10 Se aprovado, ao ser convocado, os portadores de deficiência serão submetidos à
perícia médica promovida por equipe multiprofissional designada pelo Município,
objetivando a avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo com a necessidade
especial de que o candidato é portador, emitindo relatório que servirá de base para
verificação da aptidão como requisito para ingresso no serviço público.
2.4.11 Após o ingresso do candidato portador de necessidade especial, esta não poderá ser
arguida para justificar a concessão de readaptação da função e de aposentadoria por
invalidez.
2.4.12 O candidato que se declarar portador de necessidades especiais não está isento do
pagamento da taxa de inscrição.
3.

DA INSCRIÇÃO

3.1. A participação no presente Concurso Público iniciar-se-á pela inscrição, a qual deverá
ser efetuada pela internet nos seguintes endereços: https://amauc.selecao.net.br/ ou
https://jabora.sc.gov.br durante o período das 14h do dia 22/04/2022 até às 23h59min do
dia 18/05/2022.
3.2. A inscrição do candidato implica no conhecimento e na aceitação irrestrita das
instruções e condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste edital,
bem como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas ao
certame e acerca dos quais não poderá o candidato alegar desconhecimento, sendo sua
responsabilidade manter-se informado, acompanhando as divulgações nos endereços
eletrônicos indicados.
3.3. Para efetivar a sua inscrição o candidato deverá seguir os seguintes passos:
a) Acessar o endereço eletrônico https://amauc.selecao.net.br/ ou https://jabora.sc.gov.br,
clicar em “CONCURSO PÚBLICO MUNICÍPIO DE JABORÁ/SC”, o qual direcionará o candidato
para a área onde deverá efetuar seu cadastro.
b) Ler atentamente o edital completo, verificando se atende a todos os requisitos e
condições exigidos para assumir o cargo, bem como das regras constantes neste edital;
c) Preencher o Requerimento de Inscrição;
d) Conferir atentamente os dados informados e confirmar a inscrição;
e) Gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento até a data limite de 19/05/2022.
f) Não serão aceitos pagamentos de inscrições por quaisquer meios que sejam, após a
data limite, bem como agendamentos de pagamento;
3.4. A inscrição somente poderá ser efetuada para um único cargo deste certame.
3.5. Os valores da taxa de inscrição constam no ANEXO II deste Edital.
3.6. Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer meio,
aos seus dados de identificação, resultados das avaliações a que for submetido e
classificação no presente concurso público, inclusive divulgação dos mesmos.
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3.7. Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições
exigidos para assumir o cargo, bem como das regras constantes neste edital acompanhando
as publicações e suas possíveis alterações.
3.8. O Município disponibilizará para os candidatos que não possuem acesso a Internet, um
computador com impressora, para realizar inscrição, que estará disponível no Prédio da
Prefeitura e da Casa da Cidadania, com endereço constante no preâmbulo deste Edital.
3.9. Os valores pagos a título de taxa de inscrição não serão devolvidos em nenhuma
hipótese, exceto em caso de cancelamento do certame por interesse e conveniência da
Administração Pública.
3.10. O Município de Jaborá e a AMAUC não se responsabilizam por solicitações de inscrição
via Internet não efetivadas por falhas de comunicação, congestionamento de linhas de
comunicação e outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a transferência dos
dados ou a impressão dos documentos relacionados.
3.11. A Comissão do Concurso Público e a AMAUC, a qualquer tempo, poderão
anular/cancelar a participação do candidato no certame, se verificada falsidade em qualquer
declaração ou documento exigido neste edital, que atingirá todos os atos dela decorrente,

mesmo que o candidato tenha sido classificado e que o fato seja constatado posteriormente à
classificação.

3.12. As despesas com viagens, alimentação e estadia decorrentes da participação neste
certame, correrão por conta e responsabilidade do candidato.
3.13. Da isenção da taxa de inscrição
3.13.1 Por não haver previsão legal no ordenamento jurídico municipal, não haverá nenhuma forma
de isenção de taxa de inscrição.
3.14. Das vedações na participação do certame
3.14.1. Fica vedada a participação neste Concurso Público de parentes consanguíneos ou
afins até o terceiro grau, inclusive, de diretores, sócios, representantes ou empregados da
associação contratada para a coordenação e execução operacional do Concurso Público.
3.14.2. Após a homologação das inscrições, caso seja verificada a participação de parentes
consanguíneos ou afins até o terceiro grau, de membros da Comissão do Concurso Público,
haverá a substituição dos membros designados para a composição.
4. DA PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições deferidas e indeferidas serão publicadas na data de 20/05/2022 nos
seguintes endereços: https://amauc.selecao.net.br/ e https://jabora.sc.gov.br/.
4.2. Do indeferimento da inscrição caberá recurso no prazo de 02(dois) dias úteis a contar da
publicação das inscrições, o qual deverá ser interposto na área do candidato, mediante
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acesso com login e senha cadastrados no ato da inscrição.
4.3.A publicação da homologação final das inscrições se dará na data de 25/05/2022 nos
seguintes endereços: https://amauc.selecao.net.br/ e https://jabora.sc.gov.br/.
5. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
5.1. O concurso público a que se refere o presente edital se desenvolverá, mediante as
seguintes etapas:
a) Prova escrita mediante aplicação de questões objetivas, de caráter eliminatório e
classificatório.
5.2. Da prova escrita
5.2.1. A aplicação da prova escrita se dará na data de 29/05/2022 em local a ser definido e
informado na data da homologação final dos inscritos (25/05/2022), nos seguintes
endereços https://amauc.selecao.net.br/ e https://jabora.sc.gov.br/
5.2.2. Os horários de realização das provas ficam assim definidos:
Evento
Abertura dos portões e acesso dos candidatos aos locais de prova.
Fechamento dos portões
Distribuição e início das provas
O tempo mínimo de permanência em sala
Fim da prova – saída obrigatória

Horário
07h45min
8h20min
08h30min
09h30min
11h30min

5.2.3. A prova terá tempo de duração mínimo de 01(uma) hora e máximo de 03(três) horas.
5.2.4. A identificação correta do período, horário e local das provas e o comparecimento no
horário determinado, será de inteira responsabilidade do candidato, devendo o mesmo
manter-se informado acompanhando as publicações.
5.2.5. A prova escrita será constituída de 40 (quarenta) questões objetivas, cada uma delas
com até 05 (cinco) alternativas das quais uma única será correta.
5.2.6. A prova escrita será composta da seguinte forma:
a) Nível superior:
CONTEÚDO
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico

Nº de Questões
05
05

Pontuação
0,25
0,25

Total
1,25
1,25

Conhecimentos Gerais

05

0,25

1,25

Informática
Conhecimentos Específicos
Total:

05
20
40

0,25
0,25
-

1,25
5,00
10,00
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5.2.7. O conteúdo programático da prova consta no ANEXO IV deste edital.
5.3. Normas para realização da prova escrita
5.3.1. Orienta-se que o candidato compareça ao local designado para a realização da prova
no horário e data estabelecidos neste edital e suas publicações, com a antecedência mínima
de 30 (trinta) minutos da hora marcada para fechamento dos portões, munido de
documento de identificação e com caneta esferográfica fabricada em material transparente
de tinta azul ou preta.
5.3.2.Não será permitido o acesso ao local de prova do candidato que:
a) Chegar após o horário determinado para o fechamento dos portões de entrada;
b) Não apresentar documento de identificação;
5.3.3. São considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelos
Conselhos e Ordens fiscalizadores de exercício profissional, passaporte, certificado de
reservista, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei, valham como
identidade, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação com foto e que estejam
em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.
5.3.4. Não será aceito qualquer outro documento que não sejam aqueles previstos no item
anterior.
5.3.5. Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identificação original, o candidato
deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial,
expedido há, no máximo, 60 (sessenta) dias.
5.3.6. Ao ingressar na sala para realização da prova escrita os candidatos depositarão em
local apropriado seus materiais, pastas, bolsas, aparelhos de telefone celular, ou quaisquer
outros pertences que não lhe sejam necessários ou permitidos para realização da prova,
sendo que a negativa importará na eliminação do concorrente.
5.3.7. No horário previsto, os envelopes/pastas contendo os cadernos de provas serão
abertos por 02 (dois) candidatos, que comprovarão os respectivos lacres e assinarão,
juntamente com o fiscal, o termo de abertura dos mesmos.
5.3.8. Para realizar a prova escrita, o candidato receberá um caderno de prova e um cartão
resposta, comprometendo-se a ler e conferir todos os dados, informações e instruções
neles constantes, bem como conferir se o cartão resposta e o caderno de questões
correspondem ao cargo a que se inscreveu.
5.3.9. As respostas das questões da prova escrita deverão ser transcritas para o cartão
resposta, de acordo com as instruções nele contidas, com caneta esferográfica fabricada em
material transparente de tinta azul ou preta.
5.3.10. O cartão resposta não será substituído por erro ou rasura do candidato.
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5.3.11. Será atribuída nota 0 (zero) à questão da prova escrita:
a) cuja resposta não coincida com o gabarito oficial;
b) contenha emenda(s) e/ou rasura(s);
c) contenha mais de uma opção de resposta assinalada;
d) em branco, sem nenhuma resposta assinalada;
e) assinalada a lápis ou a caneta não permitida;
f) seja preenchida fora das especificações contidas no cartão resposta ou nas instruções da
prova.
5.3.12. Não serão corrigidos os cartões resposta que possuírem qualquer anotação, na face
ou no verso, não solicitadas neste Edital.
5.3.13. O correto preenchimento e a s s i n a t u r a do cartão resposta são de total
responsabilidade do candidato.
5.3.14. A falta de assinatura no cartão resposta acarreta a eliminação do candidato do
Concurso Público.
5.3.15. Para realização da prova escrita não será permitido: o uso de relógio, calculadoras,
telefones celulares ou qualquer outro equipamento eletroeletrônico, bem como bonés,
chapéus ou qualquer outra cobertura; a comunicação entre os candidatos, bem como
consulta a qualquer material, anotação, instrumento ou equipamento; ausentar-se da sala
sem a companhia de um fiscal; a entrada de candidato armado, sob qualquer alegação, tudo
sob pena de eliminação do certame.
5.3.16. O candidato poderá ter em seu poder no local de prova tão somente um recipiente
para acondicionamento de água (garrafa ou copo) desde que fabricado em material
transparente,sem rótulos ou etiquetas.
5.3.17. Os candidatos poderão anotar suas respostas na folha de rascunho que será
disponibilizada pela AMAUC.
5.3.18. O candidato, ao encerrar a prova, e antes de se retirar do local de sua realização,
entregará ao fiscal, o cartão resposta devidamente preenchido e assinado e o caderno de
prova e aguardará sua conferência e liberação.
5.3.19. O candidato não poderá sair da sala, pela conclusão da prova, antes de transcorrida
01 (uma) hora do seu início, sob pena de eliminação do certame.
5.3.20. Havendo necessidade de ausentar-se da sala de prova, durante sua realização,
somente poderá fazê-lo por motivo justificável e se acompanhado de um fiscal.
5.3.21. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas
provas e retirar-se definitivamente do local simultaneamente, depois de haver rubricado
envelope lacrado, contendo todas as provas e cartões-resposta daquela sala e assinado a
ata. O candidato que negar-se a aguardar os companheiros assinará ata de prova como
desistente sendo eliminado do certame.
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5.3.22. Durante a realização da prova escrita objetiva, não serão fornecidas, por qualquer
membro da equipe de aplicação e/ou pelos organizadores presentes, informações referentes
ao conteúdo da prova e/ou critérios de avaliação/classificação.
5.3.23. Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de
aplicação da prova sem comunicar-se com os demais candidatos, ficando proibido inclusive a
permanência, ligar o aparelho celular e usar o banheiro nas dependências do local de prova.
5.3.24. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para nenhuma das provas,
nem a realização de prova fora do horário e local marcados para todos os candidatos, sendo
o candidato ausente automaticamente eliminado do certame.
5.3.25. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a qualquer das normas devidas neste edital
ou a outra relativa ao concurso, aos comunicados, às instruções o candidato ou às instruções
constantes da prova.
5.4. Da publicação do gabarito, resultados da prova escrita
5.4.1. O gabarito preliminar e o caderno de prova serão publicados nos endereços:
https://amauc.selecao.net.br/ e https://jabora.sc.gov.br/ na data de 30/05/2022.
5.4.2. O prazo para apresentação de recurso contra o gabarito preliminar é de 02(dois) dias
úteis a contar da publicação.
5.4.3. A publicação do gabarito definitivo e da classificação preliminar será feita nos
endereços: https://amauc.selecao.net.br/ e https://jabora.sc.gov.br/ na data de
10/06/2022.
5.4.4. O prazo para apresentação de recurso contra a classificação preliminar é de 02(dois)
dias úteis a contar da publicação.
5.4.5. A homologação final do certame será publicada nos endereços:
https://amauc.selecao.net.br/ e https://jabora.sc.gov.br/ na data de 15/06/2022.
5.4.6. Os cadernos de prova dos candidatos permanecerão depositados, na Prefeitura
Municipal, durante o prazo 90 (noventa) dias a contar da realização da prova escrita, sendo
após este período os mesmos serão incinerado.
6.

DA NOTA FINAL E CLASSIFICAÇÃO

6.1. A nota final do candidato será:
a) Nota Final = Nota da Prova Escrita
6.2. São considerados aprovados neste Concurso Público os candidatos que atingirem
nota/pontuação igual ou superior a 5,00 (cinco) pontos, nos termos do item 6.1.
6.3. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da nota final, expressa com 02
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(duas) casas decimais sem arredondamento, em duas relações: candidatos inscritos para as
vagas reservadas a portadores de necessidades especiais e candidatos inscritos para as vagas
de livre concorrência.
6.4. Ocorrendo empate na nota final aplicar-se-á para o desempate na classificação,
sucessivamente, o candidato que:
a) Possuir maior idade entre os candidatos com mais de sessenta anos, completados até o
último dia de inscrição do Concurso Público, nos termos da Lei nº 10.741/2003,
considerando-se o ano, o mês e o dia do nascimento;
b) Possuir maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) Possuir maior pontuação nas questões de Informática;
d) Possuir maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
e) Possuir maior pontuação nas questões de Raciocínio Lógico;
f) Possuir maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais;
g) Possuir maior idade.
7.

DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

7.1. São admitidos, nos prazos previstos no cronograma do ANEXO I:
a) impugnação ao Edital;
b) recurso ao indeferimento da inscrição;
c) recurso ao indeferimento da isenção da taxa de inscrição;
d) recurso ao gabarito da prova escrita;
e) recurso ao resultado da classificação preliminar;
7.2. A impugnação do Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, no prazo previsto no
cronograma, mediante requerimento dirigido à Comissão do Concurso Público, a ser
protocolado no setor correspondente, no prédio da Prefeitura Municipal de Jaborá, cuja
decisão
será
publicada
nos
endereços
https://amauc.selecao.net.br/
e
https://jabora.sc.gov.br/
7.3. Os demais recursos deverão ser interpostos de forma online, acessando a área do
candidato nos endereços https://amauc.selecao.net.br/ e https://jabora.sc.gov.br/
7.4. Para protocolar o recurso o candidato deverá acessar a Área do Candidato e clicar em
Recursos e Requerimentos
7.5. Quando o recurso se relacionar às questões da prova escrita, o candidato deverá

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1304

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ
apresentar um recurso para cada questão, sob pena de não obter provimento no caso de
versar sobre mais de uma questão no mesmo recurso.
7.6. Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente.
7.7. Em caso de recursos em face de questões da prova, o candidato deverá se pautar em
literatura conceituada e argumentação plausível.
7.8. Julgados os recursos em face do gabarito ou da prova objetiva, sendo caso, será
publicado um novo gabarito, com as modificações necessárias.
7.9. Caberá à Comissão do Concurso Público decidir sobre a anulação de questões julgadas
irregulares.
7.10. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa
correta ou qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os
candidatos e os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os
obtiveram, independente de recurso.
7.11. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
8. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
8.1. A homologação do resultado final deste concurso será devidamente publicada nos
endereços https://amauc.selecao.net.br/ e https://jabora.sc.gov.br/, com a classificação
dos aprovados em ordem decrescente de notas.
9. DO PROVIMENTO DAS VAGAS
9.1. A aprovação e classificação neste Concurso Público não assegura ao candidato o direito
de ingresso imediato e automático no quadro de pessoal do Município de Jaborá, sendo que
a admissão é de competência do chefe do poder executivo, dentro da validade do concurso
ou sua prorrogação, observada a ordem de classificação dos candidatos e das condições
estabelecidas neste Edital.
9.2. São requisitos básicos para ingresso no serviço público:
a) a nacionalidade brasileira ou estrangeira, neste caso, na forma da Lei;
b) o gozo dos direitos políticos;
c) a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
d) a idade mínima de 18 (dezoito) anos;
e) o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
f) certidão de inexistência de antecedentes criminais; e
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g) aptidão física e mental.
9.3. Os atos necessários para a convocação, nomeação e posse dos candidatos aprovados e
habilitados são de competência e responsabilidade do Município de Jaborá.
9.4. É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos atos de convocação e
manter atualizado seus dados, endereço e telefones para contato.
9.5. A convocação dos candidatos será feita por publicação de Edital no Diário Oficial dos
Municípios, comunicação por e-mail ou telefone com base nos dados informados no ato de
inscrição ou posteriormente atualizados.
9.6. Havendo mudança de dados dos candidatos classificados após divulgação da
homologação do concurso, estas deverão formalizar atualização dos dados junto ao setor de
Protocolo Geral do Município.
9.7. A posse ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias contados da expedição do ato
convocatório, prorrogável por mais 15 (quinze) dias, a requerimento do interessado.
9.8. O descumprimento do item anterior acarreta automaticamente o reposicionamento do
candidato para o final da lista de classificados, sendo chamado o classificado imediatamente
seguinte.
9.9. O reposicionamento não garante o chamamento na vaga.
9.10. Por ocasião da posse serão exigidos, dos candidatos convocados, os documentos que
comprovem o cumprimento dos requisitos básicos para ingresso no serviço público, bem
como os demais necessários para admissão, conforme ANEXO VI deste edital.
9.11. O não cumprimento dos requisitos necessários ou não apresentação da
documentação exigida, dentro dos prazos estabelecidos, implicará na perda do direito a posse
do candidato.
10. DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
10.1. Delega-se competência a AMAUC, como executora do certame, para:
a) receber os requerimentos de inscrições;
b) emitir os documentos de homologação das inscrições;
c) elaborar, aplicar, julgar e corrigir as provas escritas;
d) receber, apreciar os recursos previstos neste edital;
e) emitir relatórios de classificação dos candidatos;
f) prestar informações sobre o concurso dentro de sua competência;
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g) atuar em conformidade com as disposições deste edital;
h) informar resultado final para a Prefeitura Municipal de Jaborá – SC.
10.2. A fiscalização e supervisão do certame está a cargo da Comissão do Concurso
Público, devidamente nomeada para esse fim.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a ela posteriores, não serão objeto de
avaliação nas provas do Concurso.
11.2. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao
Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas por
telefone informações relativas a número de inscritos por cargo e ao resultado do Concurso
Público.
11.3. É de responsabilidade do candidato informar corretamente seu endereço, e-mail e
telefone para viabilizar eventuais contatos que se façam necessários, na área do candidato
até a data de homologação do resultado final e após esta data no Setor de Protocolo Geral
da Prefeitura de Jaborá/SC, até que expire a validade do Concurso, sob pena de considerar
válidas as comunicações realizadas com base nos dados constantes nos registros.
11.4. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a
nomeação do candidato, em todos os atos relacionados ao Concurso, quando constatada a
omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar
direito ou criar obrigação, sujeitando o envolvido à responsabilidade em todas as esferas.
11.5. O Município de Jaborá e a AMAUC não se responsabilizam por quaisquer cursos,
textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso sejam na imprensa ou em
outros sítios eletrônicos, que não sejam aquelas divulgadas nos endereços
https://amauc.selecao.net.br/ e https://jabora.sc.gov.br/
11.6. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à apresentação para
posse e exercício correrão a expensas do próprio candidato.
11.7. A Comissão do Concurso Público e a AMAUC poderão justificadamente, alterar as
normas previstas nos itens deste edital e seus desdobramentos, desde que com a finalidade
de preservar o bom andamento do certame.
11.8. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos conjuntamente, em caráter
irrecorrível, pela Comissão do Concurso Público e AMAUC.
11.9. Informações adicionais e a íntegra do Edital podem ser obtidas na Prefeitura
Municipal de Jaborá no endereço descrito no preâmbulo deste edital ou através do telefone
(49) 3526-2000.
11.10. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
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Anexo I – Cronograma do Concurso Público;
Anexo II – Cargo, Vaga, Habilitação, Vencimento e Inscrição;
Anexo III – Atribuições do cargo;
Anexo IV – Conteúdo programático da prova escrita;
Anexo VI – Documentação para admissão.
Jaborá - SC, 18 de abril de 2022.

CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
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ANEXO I
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO
DATA

ATO

18/04/2022

Publicação do Edital

19 e 20/04/2022

Prazo para impugnações ao Edital.

22/04/2022

Publicação das decisões acerca das impugnações ao Edital.

Apartir das 14h do dia
22/04 até 18/05/2022

Período de Inscrições.

19/05/2022

Data limite para pagamento da inscrição.

20/05/2022

Publicação da lista dos inscritos.

23 e 24/05/2022

Prazo para recurso do indeferimento de inscrição.

25/05/2022

Homologação da lista de inscritos e publicação do local da prova.

29/05/2022

Realização das provas escritas.

30/05/2022

Publicação dos gabaritos da prova escrita e dos cadernos de provas.

31/05 e 01/06/2022

Prazo para recurso do gabarito da prova escrita.

10/06/2022

Publicação dos gabaritos definitivos e da lista de classificados da prova escrita.

13 e 14/06/2022

Prazo de recurso da classificação da prova escrita.

15/06/2022

Homologação final.
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ANEXO II
PREVISÃO DO CARGO, HABILITAÇÃO, VENCIMENTO E VALOR INSCRIÇÃO.

CARGO

VAGAS

HABILITAÇÃO

Controlador Interno

01

Curso superior completo
em Direito, Ciências
Contábeis ou
Administração.

JORNADA
SEMANAL
40h

VENCIMENTO

INSCRIÇÃO

R$ 3.982,04

R$ 150,00
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ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
CONTROLADOR INTERNO:

Compete ao órgão central e de assessoramento, vinculado ao Gabinete do Prefeito,
responsável por desenvolver atividades de auditoria e controladoria interna, no âmbito da
administração direta e indireta do Município de Jaborá, compete realizar verificações e
auditorias internas; manifestar-se, expressamente, sobre as contas anuais do Prefeito, com
atestado do Chefe do Poder Executivo Municipal que tomou conhecimento das conclusões
nela contida, em obediência ao artigo 63 da Lei Complementar Estadual 202/2000 e artigo
130 da Resolução TC 06/2001 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina); Exercer a fiscalização disciplinada na Constituição Estadual, em seu artigo 113 (LC
202/2000 e suas alterações) e no artigo 70 da CF/1988; Sugerir ao Chefe do Poder Executivo
a instauração de Tomada de Contas Especial nos casos de identificação de ato ilegal,
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário; assinar o Relatório de Gestão
Fiscal e Resumido da Execução Orçamentária de que tratam os artigos 54 e 55 da LC
101/2000; Apoiar o controle externo e elaborar as demonstrações e providenciar a remessa
de documentos, dentro de sua área de atuação, na forma solicitada pelo Tribunal de Contas
do Estado. Manter a secretaria atualizada quanto aos dados necessários ao cumprimento
dos programas, metas e orçamentos; acompanhar o cumprimento dos Sistemas e-Sfinge a
fim de cumprir com as obrigações perante o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;
Realizar demais atividades pertinentes ao controle interno compreendendo,
particularmente, a supervisão quanto ao controle da execução dos programas e da
obsevância das normas que regem as atividades específicas da Administração como,
também, controlar a aplicação de recursos públicos e a guarda de bens públivos; Analisar e
emitir parecer sobre a prestação de contas de Recursos Públicos concedidos bem como das
admissões de pessoal e aposentadorias.
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ANEXO IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos
e consonantais. Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação.
Emprego do hífen. Classificação das palavras, sentido próprio e figurado. Flexão e emprego das
classes de palavras. Crase. Uso dos Porquês. Análise Sintática. Classificação dos termos da oração.
Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe de concordância nominal,
numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, preposição, conjunção,
interjeição. Regência nominal e verbal. Ditongo, tritongo, hiato. Conjugação verbal. Emprego de
tempos e modos. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação dos pronomes oblíquos átonos.
Significação das palavras: sinônimo, antônimo, homônimos e parônimos. Fonética. Semântica.
Análise sintática. Figuras de sintaxe. Figuras de Linguagem. Literatura.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e
máximo divisor comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro,
metro quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de
Volume. Média Aritmética: Simples e ponderada. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e
composto. Razão e Proporção. Porcentagem. Equações e Inequações de 1º e 2º. Grau, Logarítmicas,
Exponenciais e Trigonométricas. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades.
Resolução de problemas. Raciocínio Lógico. Geometria: Forma, perímetro, área, volume, ângulo e
Teorema de Pitágoras. Logaritmos. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise
combinatória. Sistema Monetário Brasileiro. Matrizes. Raízes.
CONHECIMENTOS GERAIS: História do Município de Jaborá/SC: colonização, espaço geográfico,
população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, limites, dados históricos, primeiras autoridades,
símbolos municipais, setores: primário, secundário e terciário. Estado de Santa Catarina: colonização,
relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, espaços geográficos, catarinenses ilustres,
primeiros habitantes, formação do Estado, República Juliana, acontecimentos históricos, questão do
Contestado. História do Brasil e atualidade e Atualidades relacionados ao Município de Jaborá.
INFORMÁTICA: Noções de funcionamento de computadores, impressoras, scanner. Conhecimentos
em nível de usuário do Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook e Microsoft Power Point.
Noções de Internet, correio eletrônico e ferramentas de navegação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONTROLADOR INTERNO: Contabilidade Pública. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao
Setor Público. Objeto, objetivo, finalidade. Informações contábeis. Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público. Procedimentos contábeis orçamentários. Princípios contábeis. Receita e despesa.
Fonte/destinação de recursos. Registros contábeis. Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Ativo,
Passivo e Patrimônio líquido. Patrimônio Público. Aspectos Patrimoniais. Variações patrimoniais.
Ativo imobilizado e intangível. Procedimentos Contábeis Específicos. Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público. Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Balanços Orçamentário,
Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das
mutações do patrimônio líquido. Demonstrativos fiscais. Lançamento e escrituração contábeis.
Regimes Contábeis. Renúncia e Destinação da Receita. Dívida Ativa. Crédito orçamentário. Restos a
Pagar. Despesas de Exercícios Anteriores. Auditoria. Conceitos e técnicas. Planejamento.
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Gerenciamento de Risco. Documentos de auditoria. Instrumentos de Fiscalização. Auditoria
governamental. Procedimentos. Achados e evidências. Administração Financeira e Orçamentária.
Orçamento Público. Conceitos e princípios orçamentários. Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA. Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.
Responsabilidade fiscal da administração. Transparência, controle e fiscalização. Ouvidoria. Acesso à
informação. Direito Administrativo. Administração Pública. Princípios administrativos. Poderes
administrativos. Atos administrativos. Responsabilidade Civil. Improbidade administrativa.
Organização administrativa. Servidores públicos. Regimes jurídicos. Contratos administrativos.
Serviços públicos. Convênios e Consórcios. Transferências voluntárias. Destinação de recursos para o
setor privado. Licitações. Processo administrativo. Patrimônio público. Gestão pública. Regras Gerais
e constitucionais de controle interno. Legislação Federal: Lei Federal n° 4.320/1964. Lei Federal n°
8.666/1993 e 14.133/2021. Lei Federal n° 10.520/2002. Lei Federal n° 8.429/1992. Lei Complementar
Federal n° 101/2000. Lei Federal n° 12.527/2011. Lei Federal n° 13.019/2014. Decreto-Lei Federal n°
201/1967. Legislação Municipal: Lei Orgânica Municipal. Lei Complementar Municipal n° 18/2003 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaborá/SC e posteriores alterações; Lei
Complementar Municipal n° 027/2008 - Plano de Cargos e Salários do Município de Jaborá/SC e
posteriores alterações; Lei Complementar Municipal n° 24/2006 – Organização Administrativa
Municipal e posteriores alterações; Lei Complementar n° 25/2006 e suas alterações. Conhecimentos
gerais acerca das responsabilidades, execução de atividades e características relacionadas com o
exercício das atribuições do cargo.
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ANEXO VI
DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO
Fotocópia identidade - Ser brasileiro nato ou naturalizado, idade mínima 18;
Fotocópia do CPF;
Fotocópia do título eleitoral; Comprovante da última votação;
Fotocópia Certidão de casamento ou nascimento ou declaração de convivência;
Fotocópia da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 anos;
Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
Fotocópia do Diploma ou Certificado de conclusão para comprovar a escolaridade exigida e inscrição
no órgão fiscalizador da profissão; bem como outros requisitos exigidos na qualificação do cargo.
Fotocópia de inscrição no PIS/PASEP;
01 foto 3x4;
Declaração de endereço atualizado;
Declaração de não acúmulo ilegal de cargo, função, emprego ou percepção de proventos;
No caso de acumulação legal de cargos, funções ou empregos ou percepção de proventos, informar o
cargo, o órgão ao qual pertence e a carga horária;
Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidades disciplinares;
Declaração de BENS ou IRRF;
Declaração de dependentes para fins de abatimento no Imposto de Renda na Fonte;
Fotocópia do certificado militar ou dispensa CDI (masculino);
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO
Folha Corrida Judicial;
Conta Salário – Banco Sicredi;
Comprovante de frequência escolar, para crianças a partir de 05 (cinco) anos;
Apresentar, caso houver, declaração judicial no qual comprove a dependência de alguém que viva às
suas custas.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

PORTARIA Nº 137/2022 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Página 1314

Publicação Nº 3841531

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 137/2022, de 19 de abril de 2022.
“EXONERA OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO DE CONTROLADOR INTERNO”.
CLEVSON RODRIGO FREITAS, Prefeito Municipal de Jaborá, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e;

RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar, o servidor PAULO RICARDO PESAVENTO, do cargo de
provimento em comissão CONTROLADOR INTERNO, devidamente nomeado
através da Portaria nº 002/2021 de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos à 19/04/2022.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de abril de 2022.

CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 20/Abril/2022.

MICHELI MORES
Secretária de Administração

Rua Ângelo Poyer, 320 – Centro – Fone (49) 35262000
Email: prefeitura@jabora.sc.gov.br
CEP: 89.677-000 – Jaborá – Santa Catarina
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 140/2022, de 19 de abril de 2022.
“EXONERA, OCUPANTE DE CARGO
PROVIMENTO
EM
COMISSÃO
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO”.

DE
DE

CLEVSON RODRIGO FREITAS, Prefeito Municipal de Jaborá, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e;

RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar, o servidor JEAN CARLOS MOURA, do cargo de provimento
em comissão de COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, devidamente
nomeado através da Portaria nº 215/2021 de 31 de agosto de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos à 19/04/2022.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de abril de 2022.

CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 20/Abril/2022.

MICHELI MORES
Secretária de Administração

Rua Ângelo Poyer, 320 – Centro – Fone (49) 35262000
Email: prefeitura@jabora.sc.gov.br
CEP: 89.677-000 – Jaborá – Santa Catarina
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 142/2022, de 19 de abril de 2022.
“CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA QUE
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLEVSON RODRIGO FREITAS, Prefeito Municipal de Jaborá, Estado de
Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas e na forma da
legislação em vigor:
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedido férias à servidora, referente ao período aquisitivo e
de gozo, conforme abaixo relacionado:
Servidor Público
Patricia G. da Silva Lazaroto

Período aquisitivo
11/02/2021 – 10/02/2022

Período de gozo
18/04/2022 – 27/04/2022

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos à 18/04/2022.
Art.3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de abril de 2022.

CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 20/Abril/2022.

MICHELI MORES
Secretária de Administração

Rua Ângelo Poyer, 320 – Centro – Fone (49) 35262000
Email: prefeitura@jabora.sc.gov.br
CEP: 89.677-000 – Jaborá – Santa Catarina
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ESTADO DE SANTA CATARINA
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PORTARIA Nº. 138/2022, de 19 de abril de 2022.
“EXONERA, OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO DE DIRETORA DE FAZENDA”.
CLEVSON RODRIGO FREITAS, Prefeito Municipal de Jaborá, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e;

RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar, a servidora VERA LUCIA PINTRO, do cargo de provimento
em comissão DIRETORA DE FAZENDA, devidamente nomeada através da
Portaria nº 022/2021 de 06 de janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos à 19/04/2022.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de abril de 2022.

CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 20/Abril/2022.

MICHELI MORES
Secretária de Administração

Rua Ângelo Poyer, 320 – Centro – Fone (49) 35262000
Email: prefeitura@jabora.sc.gov.br
CEP: 89.677-000 – Jaborá – Santa Catarina
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 141/2022, de 19 de abril de 2022.

“NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das
atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso VIII do art.
102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR JEAN CARLOS MOURA, para o cargo em comissão
de DIRETOR DE FAZENDA, com vencimentos previstos em Lei.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de abril de 2022.

CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 20/Abril/2022.

MICHELI MORES
Secretária de Administração

Rua Ângelo Poyer, 320 – Centro – Fone (49) 35262000
Email: prefeitura@jabora.sc.gov.br
CEP: 89.677-000 – Jaborá – Santa Catarina
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2022

Publicação Nº 3840347

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 01/2022
Processo Seletivo Simplificado para cadastro de reserva e preenchimento de Vagas, em
caráter temporário, no quadro de Pessoal na Administração Municipal de Jaborá.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JABORÁ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais e tendo por base a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal, as Leis
Complementares Municipais nos 58/2001 e suas alterações, nos 125/2013 e 138/2015 e suas
alterações, Lei Federal nº 11.350 e demais legislações aplicáveis, torna público, pelo presente
Edital, as normas que nortearão o Processo Seletivo Simplificado de Provas para formação
de
cadastro de reserva e provimento de vagas em caráter temporário do quadro de cargos públicos do
Município de Jaborá/SC, que reger-se-á pelas normas estabelecidas neste Edital e disposições da
legislação vigente.
O Processo Seletivo será regido pelas normas deste edital e será coordenado pela Associação dos
Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, localizada Rua Marechal Deodoro, 772, 12º
andar, Edifício Mirage Offices, Centro, Concórdia, SC, 89700-905, telefone: (49) 3482-3505.
1.

DAS INSCRIÇÕES

O presente Processo Seletivo Simplificado se dará através de PROVA ESCRITA, e será regido
pelas normas deste edital e pelas demais disposições vigentes. Sendo executado pela Associação dos
Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC), localizada à Rua Marechal Deodoro, 772,
Centro, Concórdia –SC. Telefone (49) 3482 3505. Endereço eletrônico concursos@amauc.org.br;
As inscrições serão realizadas a partir das 14h do dia 22/04 até o dia 18/05/2022, através do site
https://amauc.selecao.net.br/ e site da Prefeitura Municipal de Jaborá www.jabora.sc.gov.br
1.1. Para inscrever-se, o candidato deverá no período de inscrição:
1.2. Acessar o site https://amauc.selecao.net.br/ ou www.jabora.sc.gov.br e localizar o “banner”

PROCESSO SELETIVO 01/2022;
1.2.1. Ler na íntegra o Edital, fazer o cadastro do candidato se for o primeiro acesso, caso já seja
cadastrado somente realizar o login para inscrição, podendo optar por 01 (um) cargo, na qual
declarará estar ciente das condições exigidas e das normas expressas neste Edital;
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1.2.2. Ao realizar a inscrição o candidato deverá optar por um único cargo de atuação;
1.2.3. Preencher o Requerimento de Inscrição, conferir os dados informados e enviar os

mesmos via internet, seguindo as instruções.
1.2.4. Imprimir uma cópia do Requerimento da Inscrição e do Boleto, efetuando o
pagamento até o dia 19/05/2022, respeitado os horários bancários.

1.3. A formalização da inscrição somente se dará com o adequado preenchimento de todos os

campos da ficha de inscrição pelo candidato e a confirmação do pagamento do boleto, salvo para
os que preencherem os requisitos para isenção.

1.4. O descumprimento das instruções para a inscrição pela internet implicará a não efetivação

da inscrição.

1.5. No dia 20/05/2022 serão publicadas as inscrições deferidas e indeferidas. O candidato deverá

conferir no site https://amauc.selecao.net.br/ ou www.jabora.sc.gov.br a lista dos inscritos. Caso
seja detectada alguma divergência ou falta de informação, o candidato terá prazo de 02 (dois) dias
úteis para interpor recursos, conforme item 10.2.
1.5.1.O comprovante de inscrição do candidato será o documento impresso da inscrição e o
boleto, devidamente quitado;
1.6. A Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Social disponibilizarão um computador com acesso à internet para que os candidatos que
necessitarem, possam realizar suas inscrições durante o período estipulado para a realização das
mesmas, no horário das 8h às 11h, de segunda a sexta-feira;

1.7. Em caso de inscrição errada e pagamento da mesma, o candidato não será ressarcido pelo

pagamento efetuado incorretamente, sendo que é de responsabilidade do candidato efetuar
corretamente a sua inscrição para o cargo a qual pretende concorrer;
1.8. O Município de Jaborá e a AMAUC não se responsabilizam por solicitação de inscrição

via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
1.9. Efetivada a inscrição, não será aceita alteração de função, seja qual for o motivo

alegado.
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As inscrições, a classificação e a convocação ocorrerão para as vagas existentes
ofertadas no presente processo seletivo ou que venham a surgir de acordo com a necessidade da
Administração Municipal.

1.10.

A remuneração será correspondente ao vencimento inicial do cargo em conformidade com
o Plano de Cargos e Salários e de acordo com a qualificação respectiva prevista na legislação
vigente.

1.11.

1.12.São condições para a inscrição:
Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição
Federal;
1.12.2.Ter até a data da contratação, idade mínima de 18 anos, gozar de boa saúde física e mental,
estar no gozo dos direitos políticos e civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço
Militar;
1.12.3.Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche
todos os requisitos exigidos para a função, constantes do presente Edital, sob pena de perda do
direito à vaga;
1.12.4.Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”,
mediante decisão transitada em julgado;
1.12.1.

1.13. Ao realizar a inscrição o candidato declara estar ciente de todos os prazos deste certame,

conforme Anexo I, das atribuições do cargo ao qual pretende concorrer, Anexo III e da habilitação
mínima exigida, Anexo II, deste Edital;

2.

DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ISENÇÃO

2.1. A taxa para inscrição no presente Processo Seletivo é de:

R$ 50,00 (cinquenta reais);

3.

DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para as funções em Processo
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seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da
Constituição Federal e Lei Nº 7.853/89.
3.2. Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que

regulamenta a Lei 7853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas
existentes para cada função, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no
prazo de validade do presente Processo seletivo.
3.2.1. Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco
décimos), estará formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco
décimos), a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5
(cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para a função.
3.3. Consideram-se pessoas

com deficiência aquelas que se enquadram nas
categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.

3.4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto

Federal Nº 3.298/99, particularmente, em seu Art. 40, participarão do Processo seletivo em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à
avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota
mínima exigida para todos os demais candidatos.

3.5. Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal Nº 3.298/99,

deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições. O candidato deverá
preencher o Anexo V, e anexar no momento da inscrição, sob pena de indeferimento do pedido:
3.5.1. Requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e
indicação do cargo para o qual se inscreveu;
3.5.2. Laudo Médico (original ou cópia reprográfica autenticada) atestando a espécie e o grau
ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para
assegurar a previsão de adaptação à prova;
3.5.3. Solicitação de prova especial, se necessário, (a não solicitação de prova especial
eximirá a empresa de qualquer providência).
3.6. Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos

candidatos que não encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o
respectivo laudo médico. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme
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instrução constante neste Edital não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
3.7. A publicação do resultado final do Processo seletivo será feita em duas

listas,
contendo a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência,
e a segunda, somente a pontuação destes últimos.
3.8. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às

pessoas com
deficiência, estas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, com estrita observância
da ordem classificatória.
3.9. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão

considerados como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada, sejam quais
forem os motivos alegados.

Ao ser convocado para investidura na função pública, o candidato deverá se submeter a
exame médico oficial ou credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a
qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência incapacitante para o
exercício da função. Será eliminado da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja
deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas
na lista de classificação geral.
3.10.

Após o ingresso do candidato com deficiência, esta não poderá ser arguida para
justificar a concessão de readaptação da função e de aposentadoria por invalidez.

3.11.

4.

DAS PROVAS – DO LOCAL E DOS PRINCÍPIOS

4.1. O Processo seletivo será de:
4.1.1. Prova escrita para todos os cargos.

4.1.2.As provas escritas serão realizadas no dia 29 de maio de 2022 com início às 08h30min e
término as 11h30min em local a ser divulgado no ato da homologação das inscrições.

4.2. A duração da prova escrita será de 3h (três horas) já incluído o tempo para o preenchimento

da folha de respostas.

4.3. Os portões serão fechados às 08h20min.
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4.4. O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 30min

(trinta minutos), antes do fechamento dos portões, munido de caneta com tinta azul ou preta
de tubo transparente e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cédula de Identidade - RG;
Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);
Passaporte.

Não será permitido ao candidato efetuar a prova se não estiver munido de um dos
documentos relacionados no item 4.4 desde Edital.
4.4.2. Em hipótese alguma haverá segunda chamada após o horário de início da prova.
4.4.1.

4.5. As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões

de múltipla escolha, cinco alternativas (a, b, c, d, e), tendo em cada questão somente uma
alternativa correta.
4.5.1. Todas as respostas da prova escrita deverão ser transportadas para o cartão resposta, e
para cada questão somente uma das alternativas será anotada, sendo considerada errada aquela
que apresentar mais de uma alternativa assinalada, apresentar emendas ou rasuras, ou estiver sem
nenhuma alternativa de resposta assinalada.
4.5.2. As questões anuladas pela banca serão computadas para todos os candidatos como
resposta correta.

4.6. Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do Processo seletivo: qualquer
espécie de consultas bibliográficas, comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros,
manuais ou anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas,
telefones celulares, smartphones, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou
qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés,
protetores auriculares e outros acessórios similares.
4.6.1. Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria) deverão
ser guardados em baixo da cadeira onde o candidato irá sentar- se. Todos os pertences serão de
inteira responsabilidade do candidato.
4.6.2. O candidato que for flagrado na sala de provas portando qualquer dos pertences acima
será excluído do Processo seletivo.
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4.7. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob
qualquer pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente
acompanhado do Fiscal, designado pela Comissão do Processo Seletivo.
4.8. Os envelopes das provas serão conferidos por dois candidatos, que comprovarão os
respectivos lacres e assinarão, juntamente com os dois fiscais, o termo de abertura dos mesmos.
4.9. Cada candidato juntamente com o caderno de provas receberá um cartão resposta, que não
poderá ser substituído em hipótese alguma.

O caderno de prova conterá orientações objetivas acerca de como deve ser respondido,
assim como de que forma deverá ser preenchido o cartão resposta.
4.10.

O candidato deverá conferir se seus dados de identificação constantes no cartão resposta
estão corretos e assiná-lo no local indicado.
4.11.

O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 01 (uma) hora do
horário de início das mesmas, devendo entregar ao Fiscal de Sala o caderno de prova e o cartão
resposta.

4.12.

Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até o último
concluir a prova.
4.13.

Os três últimos candidatos que permanecerem na sala, juntamente com os fiscais,
efetuarão a conferência dos cartões respostas, assinarão a ata descrevendo o que foi verificado,
assim como todas as irregularidades que tenham ocorrido e rubricarão os envelopes fechados.

4.14.

DA COMPOSIÇÃO DA PROVA ESCRITA E TITULOS E DO NUMERO DE
QUESTÕES

5.

5.1. Aos candidatos que realizarão a prova escrita:
5.1.1. A prova terá peso 10 (dez) com 25 (vinte e cinco questões) de múltipla escolha,

conforme abaixo, para os cargos de:
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Conteúdo
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico

N° de questões
05 (cinco) questões
05 (cinco) questões

Pontuação
0,40 pontos cada questão
0,40 pontos cada questão

Conhecimentos Específicos
Total

15 (quinze) questões
25 (vinte e cinco) questões

0,40 pontos cada questão
10 (dez) pontos

5.2. O candidato que não obtiver nota igual ou superior a 4 (quatro) na prova escrita será

desclassificado do presente Processo Seletivo;

5.3. O conteúdo programático das provas a que se submeterão os candidatos está disponível no

ANEXO IV deste Edital;

5.4. A classificação final obedecerá a ordem decrescente e classificatória da nota da prova
escrita, conforme o caso.

6.

DAS NORMAS DE COMPORTAMENTO DO CANDIDATO

6.1. As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem a

utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-se a
Comissão Organizadora do Processo seletivo designado pelo Município e aos Fiscais, o direito de
excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado
inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar
a execução individual e correta das provas.
6.2. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá

solicitar no ato da inscrição e levar um acompanhante, que terá local reservado para esse fim e
que será responsável pela guarda da criança.
6.3. Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas.

Os candidatos deverão comparecer 30min (trinta minutos) antes do horário marcado para o
fechamento dos portões, pois os portões serão fechados às 08h20min, não sendo permitida a
entrada de candidatos retardatários.
6.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais
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e comunicados referentes a este Processo seletivo, disponibilizados na internet nas páginas
descritas no item 1.4, e afixados também nos quadros de aviso da Prefeitura, devendo, ainda,
manter atualizado seu endereço.

7.

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

7.1. Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão
fatores de preferência os seguintes:
7.1.1. Melhor nota em Conhecimento Específico;
7.1.2. Melhor nota em Língua Portuguesa;
7.1.3. Melhor nota Raciocínio Lógico;
7.1.4. Maior idade;
7.2. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o

desempate se dará por meio de sorteio em ato público, em local, data e horário definido pela
Comissão Organizadora e na presença dos candidatos.

8.

DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA ESCRITA

8.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e terá caráter

eliminatório.

8.2. A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:

NPO= NAP * 0,40
Onde:
NPO = Nota da prova objetiva
NAP = Número de acertos na prova

9.

DA NOTA FINAL
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9.1. O resultado final será a nota obtida na prova.
10. DOS RECURSOS

10.1. A impugnação a este Edital poderá ser efetuado por qualquer cidadão, no prazo de dois
dias úteis, contados a partir da data de sua publicação, mediante requerimento dirigido ao
Prefeito Municipal, cuja decisão será publicada nos sites www.amauc.org.br e
www.jabora.sc.gov.br.
10.2. Os demais recursos deverão ser dirigidos à Comissão do Processo seletivo/AMAUC e
apresentados exclusivamente, via internet através de requerimento disponível na área do candidato,
interpostos até 2 (dois) dias úteis a contar da divulgação oficial, excluindo-se o dia da divulgação
para efeito da contagem do prazo:
*da homologação das inscrições;
*do gabarito; (divulgação no site);
*do resultado do processo seletivo em todas as suas fases.
10.2.1. Para protocolar o recurso o candidato deverá acessar a Área do Candidato e clicar em

Recursos e Requerimentos;

10.2.2. Quando o recurso se relacionar às questões da prova escrita, o candidato deverá apresentar

um recurso para cada questão, sob pena de não obter provimento no caso de versar sobre mais de
uma questão no mesmo recurso.
10.2.3. Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de
contestação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e
argumentação plausível.
10.3. Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax ou e- mail.
10.4. Julgados os recursos será publicado novo gabarito em face do gabarito ou da prova objetiva,

neste caso, será publicado um novo gabarito, com as modificações necessárias.
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10.5. Caberá à Comissão do Processo Seletivo decidir sobre a anulação de questões julgadas

irregulares.

10.6. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta
ou qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de
recurso.
10.7. Recursos não fundamentados ou interpostos fora

julgamento de mérito.

do

prazo

serão

indeferidos

sem

10.8. A Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos,

não cabendo recurso adicional pelo mesmo motivo.

11. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
11.1. Ao ser convocado o candidato deverá comprovar estar apto para assumir a função a

qual prestou processo seletivo, conforme prevê a habilitação mínima para o cargo Anexo II.

11.2. As vagas serão ofertadas pela Administração Municipal de Jaborá em atendimento ao

solicitado pelas secretarias municipais de acordo com as vagas ofertadas e a necessidade da
municipalidade e levado em consideração o prazo de vigência deste Edital.

11.3. O candidato que não apresentar-se no local, dia e horário da convocação bem como aquele

que comparecer e não assumir o cargo ao qual prestou seleção será automaticamente
desclassificado.
11.4. Todos os casos, problemas ou questões

que surgirem e que não tenham sido
expressamente previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em
consenso pela Comissão Coordenadora do Processo seletivo e AMAUC.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e
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condições do Processo seletivo, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e
federal pertinente.
12.2. A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de
documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo seletivo,
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas
administrativa, cível e penal.
12.3. O Município e a AMAUC não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos,
apostilas e outras publicações referentes ao Processo seletivo.
12.4. O gabarito oficial e os cadernos da prova escrita serão disponibilizados no site da Amauc e
do Município no dia subsequente à data da aplicação da prova.
12.5. Os cadernos de provas escritas estarão à disposição dos candidatos a partir do primeiro dia
útil ao da realização da prova, na Secretaria Municipal da Administração.
12.6. Ao candidato não será permitido fazer cópia, impressão ou utilizar qualquer meio
eletrônico para realizar cópia das provas.
12.7. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao
órgão realizador, após o resultado final.
12.8. A Prefeitura Municipal de Jaborá não se responsabiliza por eventuais trocas de endereço,
telefone e e–mail, por parte do candidato, que impossibilite o contato caso necessite de
convocação. Não sendo encontrado o candidato no telefone ou e-mail fornecido na inscrição, no
prazo de 24h será seguida a listagem classificatória.
12.9. A validade do presente Processo seletivo será de 01 ano podendo ser prorrogado por
igual período.
12.10. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de
saúde, elaborado por médicos especialmente designados pela Administração Municipal e
apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos, sendo que o não comparecimento no
dia e hora designados para tal, implicará na desclassificação automática do candidato do Processo
seletivo.
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12.11. A Homologação do Processo seletivo poderá ser
efetuada
por
função,
individualmente, ou pelo conjunto de funções constantes do presente Edital, a critério da
Administração.
12.12. O Processo seletivo de que trata este Edital será presidido pela Comissão Especial de
Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado designada pelo Decreto Nº 2.213, de 11 de
abril de 2022.
12.13. A classificação no Processo seletivo não assegura ao candidato o direito a admissão
imediata, mas apenas a expectativa de ser admitido, segundo as vagas existentes e as que venham
a surgir, de acordo com a necessidade da Administração Municipal.
12.14. Não será admitido o candidato classificado que tenha sido considerado culpado em
processo administrativo disciplinar ou sindicância do Município.
12.15. Eventuais alterações na legislação municipal, relativas às normas inerentes aos servidores
públicos, com reflexo na contratação prevista no presente Edital, serão automaticamente
incorporadas a partir de sua vigência.
12.16. Os profissionais poderão ser remanejados de local de trabalho, em qualquer época do ano,
a depender da necessidade e interesse da municipalidade.
12.17. As vagas disponíveis para este Processo seletivo, bem como a carga horária e a habilitação
mínima exigida estão disponíveis no Anexo II deste edital.
12.18. Os profissionais contratados através deste Processo seletivo ficarão regidos pelo Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais, pelas Leis Complementares Municipais nos 58/2001 e suas
alterações, e nos 125/2013 e 138/2015 e suas alterações e para categoria de emprego público serão
regidos pela CLT e Lei Federal nº 11.350, conforme o cargo escolhido.
12.19.
Ao ser convocado para assumir vaga o candidato poderá comparecer ou encaminhar
procuração devidamente registrada em cartório, porém a entrega da documentação somente
poderá ser realizada pelo candidato pessoalmente.
12.20.

O Processo seletivo será conduzido pela Associação dos Municípios do Alto
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Uruguai Catarinense – AMAUC, Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, que
executará todas as fases do processo, supervisionado pela Comissão Coordenadora do Processo
seletivo.
12.21. Demais informações necessárias poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de
Administração através do telefone (49) 3526 2000 ou na Associação dos Municípios do
Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, pelo site https://amauc.selecao.net.br/ e
www.jabora.sc.gov.br ou pelo telefone (49) 3482.3505 (Amauc).

Jaborá – SC, 18 de abril de 2022.

Clevson Rodrigo Freitas
Prefeito Municipal
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Anexos I
CRONOGRAMA DAS FASES E OCORRENCIAS DO PROCESSO SELETIVO
Evento
Publicação do Edital
Período para impugnações ao Edital
Período de inscrições
Último dia para pagamento do boleto de inscrição
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas
Período recurso contra o resultado da divulgação das
inscrições
Homologação final das inscrições
Aplicação da prova escrita
Divulgação do gabarito preliminar da prova escrita
Recursos contra as questões da prova, ao gabarito
preliminar da Prova Escrita
Divulgação do gabarito definitivo da prova escrita
Divulgação da classificação da Prova Escrita
Recursos contra a classificação da Prova Escrita
Homologação Final

Datas
18/04/2022
19 e 20/05/2022
Das 14h do dia 22/04
até o dia 18/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
23 e 24/05/2022
25/05/2022
29/05/2022
30/05/2022
31/05 e 01/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
13 e 14/06/2022
15/06/2022

Rua Ângelo Poyer, 320 – Centro – Fone (49) 35262000
Email: prefeitura@jabora.sc.gov.br
CEP: 89.677-000 – Jaborá – Santa Catarina

15

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1334

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

Anexo II
QUADRO DE VAGAS

Ite
m

CARGOS

Auxiliar
Administrativo
Agente de combate a
2
epidemias
Agente Comunitário
de Saúde nas
3
seguintes micro
áreas:
Cidade – Centro e
3.1
Loteamento
Linha França –
3.2 Encruzilhada Ouro –
Lageado Honorato
Santa Lúcia –
3.3 Jaborazinho – Águas
Belas – Linha Prestes
Boa Vista – Vista
Alegre
– São Joao do
3.4
Jacutinga
São Miguel – Fazenda
3.5 São Lourenço – Pasta
e Serraria Brancher
3.6 Castelhano – São Luiz
Lageado Andrade –
3.7
Alto Andrade
São Lourenço –
3.8
Lageado Colonia
CR – Cadastro Reserva
1

VAGAS

NÍVEL MÉDIO
CARGA
HORÁRI
VENCIMENTO
A
INICIAL
SEMANA
L

HABILITAÇÃO

1+CR

40hrs

R$ 1.932,50

Ensino médio completo,

1+CR

40hrs

R$ 1.750,00

Ensino médio completo,

03+CR
01+CR

01+CR
40 hrs

R$ 1.750,00

01+CR

Ensino médio completo
(Lei nº 11.350) e, estar
residindo na Micro-área
de atuação.

01+CR
01+CR
01+CR
01+CR
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Anexo III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
NÍVEL MÉDIO
I - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Ensino Médio
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
- Prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente, por meio de
ofícios e processos ou por meio das ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas;
- Efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos;
- Otimizar as comunicações internas e externas, mediante a utilização dos meios postos à sua
disposição, tais como telefone, fax, correio eletrônico, entre outros;
- Promover recebimentos e arrecadação de valores e numerários, dentre outros;
- Monitorar e desenvolver as áreas de protocolo, serviço de malote e postagem;
- Instruir requerimentos e processos, realizando estudos e levantamentos de dados, observando
prazos, normas e procedimentos legais;
- Organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar processos,
documentos, relatórios, periódicos e outras publicações;
- Operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas informacionais postos à
sua disposição, contribuindo para os processos de automação, alimentação de dados e agilização das
rotinas de trabalho relativos à sua área de atuação;
- Operar máquinas de reprografia, fax, calculadoras, encadernadoras e outras máquinas de acordo
com as necessidades do trabalho;
- Redigir textos, ofícios, relatórios e correspondências, com observância das regras gramaticais e
das normas de comunicação oficial;
- Realizar procedimentos de controle de estoque, inclusive verificando o manuseio de materiais, os
prazos de validade, as condições de armazenagem e efetivando o registro e o controle patrimonial
dos bens públicos;
- Auxiliar nos processos de leilão, pregão e demais modalidades licitatórias de bens e serviços;
- Colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para a formulação de planos, programas,
projetos e ações públicas;
- Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho;
- Zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar adequadamente
equipamentos de proteção individual e coletiva;
- Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver desempenhando
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as suas tarefas;
- Propor à gerência imediata providências para a consecução plena de suas atividades, inclusive
indicando a necessidade de aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e
equipamentos;
- Manter-se atualizado sobre as normas municipais e sobre a estrutura organizacional do Poder
Executivo Municipal;
- Participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus pares
informações e conhecimentos técnicos;
- Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública,
especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da
razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações;
- Tratar o público com zelo e urbanidade;
- Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação da chefia imediata;

II – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Ensino Médio
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
- O exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças;
- Promoção da saúde, mediante ações de vigilância de endemias e de seus vetores, abrangendo
atividades de execução de programas de saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes
do SUS e sob supervisão do gestor municipal.
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III – AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Ensino Médio
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
I - desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à
UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos
e grupos sociais ou coletividade;
II - trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea;
III - estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à
promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe;
IV - cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados;
V - orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
VI - desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de
vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos
domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em
situação de risco;
VII - acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua
responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe; e
VIII - cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação à prevenção e ao
controle da malária e da dengue, conforme a Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro de 2002.
Nota: É permitido ao ACS desenvolver atividades nas unidades básicas de saúde, desde que
vinculadas às atribuições acima.
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Anexo IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Comum para Todos os Cargos:
LINGUA PORTUGUESA: Interpretação e compreensão de textos. Tipos e gêneros textuais.
Fonética: encontros consonantais e vocálico, sílaba (divisão e classificação). Acentuação gráfica.
Ortografia. Pontuação. Morfologia: classes de palavras, processo de formação das palavras. Análise
sintática dos períodos simples e compostos. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e
nominal. Semântica: sinonímia, antonímia paronímia. Tipos de linguagem: verbal, não-verbal,
denotativa, coloquial, formal. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Linguagem e sentido.
Ambiguidade. Figuras de linguagem. Coesão. Referenciarão. Produção Textual.
RACIOCINIO LÓGICO: Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas
propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão e potencialização). Múltiplos divisores:
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. Número
decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas. Equações do 1° e 2° graus. Problemas.
Sistemas de medida de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Regra de
três simples e composta. Porcentagem. Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montantes.
Específico para cada CARGO:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do
PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em equipe;
Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias);
Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico Comunitário; Planejamento; Meio
Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis
e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes,
Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da
vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS,
Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização, Puerpério:
Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil,
Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à
Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação
em saúde.
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AGENTE DE COMBATE A EPIDEMIAS: Endemias e Dengue: Definição, Histórico;
Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão, Ciclo de Vida; Biologia do Vetor: Ovo, Larva, Pupa
e Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e Químico, Área de Risco. Febre Amarela, Zoonoses,
Imunização, Leishmaniose, Leptospirose, Visitas Domiciliares, Educação Ambiental, Saúde
Pública e Saneamento Básico, Vigilância Sanitário na área de alimentos, Hantavirose, Hepatites,
Controle Qualidade da Água, Controle Qualidade da Água, Avaliação de Risco Ambiental e
Sanitário.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Constituição Federal de 1988: Poder Constituinte.
Aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais. Vigência e eficácia das normas
constitucionais. Controle de constitucionalidade das leis e atos normativos: Sistemas difuso e
concentrado. Princípios Fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Organização do Estado.
Organização dos poderes. Defesa do Estado e instituições democráticas. Tributação e orçamento.
Ordem econômica e financeira. Ordem social. Disposições constitucionais gerais e transitórias.
Emendas constitucionais. Lei de Responsabilidade Fiscal. Noções básicas de Direito Administrativo:
Administração Pública. Poderes Administrativos. Atos Administrativos e Atos da Administração.
Princípios da Administração Pública. Contratos Administrativos. Licitação. Serviços Públicos.
Servidores Públicos. Improbidade Administrativa. Bens públicos. Responsabilidade Civil da
Administração. Controle da Administração. Conceitos de organização de arquivos e métodos de
acesso. Princípios Orçamentários. Noções básicas do Sistema Tributário Nacional, conforme
Constituição Federal de 1988. Legislação Brasileira de Arquivologia; Política Nacional de arquivos
públicos e privados. Noções básicas nos serviços gerais de Secretaria: preparar, preencher e tratar
documentos; preparar relatórios, formulários e planilhas; executar rotinas de apoio na área de
recursos humanos. Noções básicas de administração geral, contabilidade, finanças. Redação e
correspondências oficiais: qualidades de linguagem, formas de tratamento e documentos (ata, ofício,
edital, memorando, circular, requerimento e relatório). Informática básica: sistema operacional
Windows; pacote Microsoft Office 2007 e 2010. Internet, correio eletrônico, antivírus. Relações
interpessoais. Ética no trabalho.
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ANEXO V

REQUERIMENTO PARA CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Nome:
Inscrição:
CPF:
, Residente

Nº

de

RG:
,
Cargo
de
, n°
,Bairro:
, Fone: (
)
, portador de necessidades especiais,
requer a Vossa Senhoria condições especiais para realização da prova objetiva do Processo seletivo
do Município de Jaborá/SC, conforme Edital de Processo seletivo 01/2022 anexando para tanto,
Laudo Médico, bem como, fotocópia do documento de identidade.
, inscrito

(a)

para

o

Necessito do(s) seguinte(s) recurso(s):

Nestes Termos, Pede Deferimento.

/SC,

de

de 2022.

Nome, nº de Inscrição e Assinatura
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 29/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 03/2022

Publicação Nº 3841264

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F811BDD59089106476ACB88513E370291E3B0C9E
PREGÃO ELETRÔNICO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORA

Nr.: 3/2022 - PE

82.939.463/0001-88
CNPJ:
Rua Angelo Poyer, 320
89677-000
C.E.P.:
- Jaborá - SC

Processo Administrativo:

29/2022

Processo de Licitação:

29/2022
01/04/2022

Data do Processo:

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeito Municipal, CLEVSON RODRIGO FREITAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

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

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

f ) Objeto da Licitação

29/2022
3/2022-PE
PREGÃO ELETRÔNICO
19/04/2022
Sequência: 0
19/04/2022
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO, CABINE FECHADA, COM AR CONDICIONADO,
ANO E MODELO NO MÍNIMO 2022/2022, EQUIPADO COM MOTOR DIESEL MÍNIMO DE 06 (SEIS)
CILINDROS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 190 CV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO,
A SER PAGO COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 321/2021 - TRANSF. ESPECIAIS AOS MUNICÍPIOS, PROCESSO SCC
Nº 00017954/2021 E CONTRAPARTIDA

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

Qtde de Itens

- 008242 - SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS

1
1

Média Descto (%)

0,0000

(em Reais R$)
Total dos Itens

660.000,00
660.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões): 2.218.4.4.90.00.00.00.00.00 (218), 2.221.4.4.90.00.00.00.00.00 (221)

Jaborá, 19 de Abril de 2022.

-------------------------------------------------------------------------CLEVSON RODRIGO FREITAS - PREFEITO MUNICIPAL
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Câmara Municipal
RESOLUÇÃO 07-2022

Publicação Nº 3839792

RESOLUÇÃO Nº 07/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
“Dispõe sobre Ponto Facultativo da Câmara de Vereadores no feriado de Tiradentes”.
Adilson Braz Suzin, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jaborá/SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município e, pelo constante do Regimento Interno desta Câmara, resolve:
Art. 1º - Estabelecer Ponto Facultativo na Câmara de Vereadores no âmbito de sua competência na sexta-feira dia 22 de abril de 2022.
Parágrafo Único – Dia 21 de abril de 2022, Feriado Nacional (Tiradentes) não haverá atendimento no período integral.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Adilson Braz Suzin
Presidente da Câmara de Vereadores
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Jacinto Machado
Prefeitura
LEI Nº. 959 DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839064

LEI Nº. 959 DE 18 DE ABRIL DE 2022.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROCEDER, MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO, A CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE MÓVEIS PÚBLICOS A TERCEIROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte lei:
Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, para a entidade abaixo relacionada, o Direito Real de Uso, por um prazo de 5
(cinco) anos, dos seguintes bens móveis:
A) ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES ORGANICOS DOS APARADOS DA SERRA - APAS, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 08.194.779/000135do Município de Jacinto Machado, Estrada Geral, S/N, Serra da Pedra - Jacinto Machado – SC, CEP 88950-000;
a) Arado subsolador 7 hastes em aço rotomoldado sem pino ajustáveis no chassi, largura de trabalho de 2,30 mts para acoplamento no 3º
ponto do trator. Marca: IBL.
b) Carreta agrícola forrageira metálica, com basculante hidráulico para comando do trator, rodado Tandem, 4 rodas, aro 16”, com pneus
novos. Caixas laterais removíveis. Capacidade para 6 toneladas. Pintura epóxi. Descarregamento da tampa traseira na vertical e lateral.
Marca: Maqtron.
c) Colhedora de forragens, nova, acoplável a trator agrícola, com as seguintes características e componentes mínimos: Plataforma colhedora
com capacidade para colher 01 (uma) linha para forrageiras como milho, sorgo, capim, cana, napier no espaçamento a partir de 45 cm – 3º
ponto com pinos individuais, incluso na carcaça do rotor quebrador de grãos que permite montar e desmontar na carcaça do rotor. Acionamento no rotor por caixa cardan protegido por capas – Bico de saída articulável – Giro-hidráulico e quebra jato hidráulico. Rotação do rotor
de 1500 RPM, caixa com 4 rolos alimentadores e disco de corte em formato estrela com engrenagens nos rolos em adi mais engrenagens
de mudança de corte. Plataforma dos rolos articulável lateral para facilitar as regulagens no contra-faca permitindo usar ambos os lados
caixa com engrenagens para troca de corte com diferentes tamanhos variando de 2 a 36 mm, equipados com dois pinos de segurança, não
sendo acionada por correntes. Afiador de facas com pedra circular giratórias do mesmo diâmetro das facas. Rotor de 12 mm, 12 facas e
6 lançadores independentes, usando parafusos em aço carbono, bica de saída todas em ferro perfil formato ovalizado potência de acionamento acima de 50 a 80 CV na tomada de força; capacidade de produção de 10 a 30 toneladas por hora. Peso aproximado 625 kg. Marca:
Nogueira New Pecus
Parágrafo único. O Direito Real De Uso estabelecido no Caput do presente artigo, mediante interesse público e acordo entre as partes,
poderá ser renovado por iguais e sucessivos períodos.
Art. 2º Fica o cessionário responsável pela administração, utilização e conservação do patrimônio público, objeto da presente lei, podendo
executar obras e melhorias, obedecida neste caso a legislação pertinente, que servirá para utilização exclusiva no objeto de suas atividades,
com prévia autorização e aprovação pelo cedente.
Parágrafo Único - Após o encerramento do prazo de Cessão, extinção ou encerramento das atividades, ou por fato superveniente que decorra no interesse Público de uso ou alienação por parte do Poder Executivo Municipal, os bens móveis objetos da presente lei serão devolvidos
imediatamente ao Ente Público cedente, bem como todas as suas melhorias, sendo estas incorporadas ao Patrimônio Público Municipal, sem
que haja qualquer indenização ao cessionário.
Art. 3º Durante a vigência do contrato administrativo de cessão de direito real de uso os cessionários obrigam-se:
I - Administrar e fazer a manutenção do bem recebido;
II - Desenvolver atividades inerentes ao objeto da constituição do respectivo ente;
III - Responsabilizar-se pelos salários e todos os encargos sociais e trabalhistas provenientes das atividades ali desenvolvidas, isentando
ao Município de quaisquer ônus da administração do bem, inclusive os de contrato de trabalho e manutenção, execução de obras/serviços,
melhorias ou ampliação do mesmo;
IV - Permitir, a qualquer tempo, o órgão competente do Município realizar perícias técnicas e vistorias do bem concedido, quer sobre a sua
utilização e manutenção, podendo emitir parecer sobre as perícias realizadas.
§ 1º Se o parecer da perícia realizada na forma do inciso IV concluir pela má manutenção do bem ou sua utilização em contrário do disposto
do inciso II, ambos do presente artigo, poderá ensejar a rescisão do contrato com o retorno dos bens ao Patrimônio do Município.
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§ 2º No caso da paralisação das atividades do cessionário, os bens recebidos retornarão ao Patrimônio do Município.
§ 3º Os bens recebidos pelo cessionário são inalienáveis, bem como, proibida a subcessão ou qualquer outra forma de utilização por terceiros estranhos ao contrato administrativo.
Art. 4º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Jacinto Machado/SC, 18 de abril de 2022
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Lei nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 235/2022

Publicação Nº 3840268

PORTARIA Nº. 235 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a Designação de Fiscal de Contrato.
JOÃO BATISTA MEZZARI, Prefeito Municipal de Jacinto Machado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO, que cabe o Município, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar
a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados
pela entidade;
CONSIDERANDO que a principal atribuição do Fiscal Contrato é zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo nominados para atuarem como Fiscal de Contrato, objetivando zelar pela boa execução do objeto
pactuado, mediante a execução das atividades de orientação, fiscalização, controle e aceite.
· ROBERTO ABATTI PATRICIO – matricula 5436 – cargo Secretário de Agricultura Irrigação e Meio Ambiente para responder pela Secretaria
de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente.
· LUAN ANTONELLI BRISTOT – matricula 5433 – cargo Secretário de Industria, Comércio e Turismo para responder pela Secretaria de Industria, Comércio e Turismo.
· CLEONICE FONTANA POSSAMAI – matricula 5179 – cargo Secretária de Educação, Cultura e Esportes para responder pela Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes.
· REGINA PATEL – matricula 4234 – cargo Secretária de Desenvolvimento Social e da Família para responder pela Secretaria de Desenvolvimento Social e da Família.
· ADILSON PIVA – matricula 4278 – cargo Secretario de Saúde e Saneamento para responder pela Secretaria de Saúde e Saneamento.
· ROSIMERI FERREIRA – matricula 183 – cargo Auxiliar Administrativo para responder pela Secretaria de Administração, Planejamento e
Finanças.
· VALDIR FURLANETTO – matricula 4298 – cargo Secretário de Obras e Serviços Públicos para responder pela Secretaria de Obras e Serviços
Públicos.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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Publicação Nº 3840274

PORTARIA Nº. 236 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
NOMEIA GESTOR RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PARCERIA CELEBRADA POR MEIO DE TERMO FOMENTO COM A
CEJAMA.
JOÃO BATISTA MEZZARI, PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, bem como demais Legislações pertinentes ao caso em concreto,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR a servidora REGINA PATEL, matricula funcional n° 4234 como gestora da parceria firmada por meio do Termo de Fomento
n° ......../2022, com a CEJAMA,
Art. 2º - O gestor tem competência para gerir, controlar e fiscalizar a parceria celebrada.
§ 1º - Os procedimentos adotados pela Gestora deverão se dar com base no Termo de Fomento, bem como em respeito aos princípios e
diretrizes previstos na Lei Federal n° 13.019/2014.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 237/2022

Publicação Nº 3840284

PORTARIA Nº. 237 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
NOMEIA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA CELEBRADA POR MEIO DE TERMO FOMENTO COM A CEJAMA.
JOÃO BATISTA MEZZARI, PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, bem como demais Legislações pertinentes ao caso em concreto,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR os servidores abaixo descrito para integraram a Comissão de Avaliação e Monitoramento da parceria firmada por meio do
Termo de Fomento n° ......../2022, com a CEJAMA:
I. Adriana Severino de Melo (Assistente Social)
II. Joanete Paulino de Borba (Assistente Social)
III. Ieda Maria Gomes Machado ( Psicóloga)
Art. 2º - A Comissão de Monitoramento e Avaliação é o Órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar a parceria firmada por meio do
Termo de Fomento n° ......./2022, com a CEJAMA.
§ 1º - Os procedimentos adotados pela Comissão deverão se dar com base no Termo de Fomento, bem como em respeito aos princípios e
diretrizes previstos na Lei Federal n° 13.019/2014.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1346

PORTARIA 238/2022

Publicação Nº 3840285

PORTARIA Nº. 238 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Exonera servidor a pedido e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o que dispões a Lei n°. 470, de 01 de setembro de 2006.
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR Servidor a pedido NATAL POSSAMAI, do cargo de DIRETOR GERAL DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS lotado
junto ao Quadro de Pessoal da Administração Direta.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 239/2022

Publicação Nº 3840287

PORTARIA Nº. 239 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Motorista e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, NATAL POSSAMAI no cargo de Motorista, com carga horária
de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 01/04/2022 até 19/05/2022 podendo ser prorrogado, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal da Administração Direta.
Art. 2º - O Motorista acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 240/2022

Publicação Nº 3840291

PORTARIA Nº. 240 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Reduz a carga horária que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 18, da Lei nº. 245, de 20 de março de 2000 e o Art. 42, da Lei nº. 470, de 01 de setembro de 2006.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica reduzida carga horária de trabalho da Professora MARILENI ZINGLER CUNN ROECKER, matricula nº. 2513 de 40 (quarenta)
para 30 (trinta) horas semanais, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A redução da jornada de trabalho de que trata o artigo 1º desta Portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições
previdenciárias, aplica-se o Regime Geral da Previdência Social – RGPS, sendo que o regime será o Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
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Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 241/2022

Publicação Nº 3840293

PORTARIA Nº. 241 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Remove Servidora temporariamente e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Art. 43 da Lei nº. 245 de 20 de
março de 2000 e combinado com o dispositivo da Lei nº. 470 de 01 de setembro de 2006.
RESOLVE:
Art. 1º - Remover a Servidora temporariamente FLAVIA JUST PAULINO matrícula nº 5407, cargo de PROFESSORA, para atuar no Atendimento Educacional Especializado - AEE, na EMEB Figueira, junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 242/2022

Publicação Nº 3840296

PORTARIA Nº. 242 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Prorroga os efeitos da Portaria 192/2022 de 02 de março de 2022 e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997.
RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar a Portaria 192/2022 de 02 de março de 2022, nos termos da Lei n.º 143/97, LUCIANI DE SOUZA POSSAMAI DELA OLIVEIRA até 19/05/2022, para atuar no Atendimento Educacional Especializado - AEE, na EMEB João Francisco de Aguiar, junto a Secretaria
de Educação, Cultura e Esportes.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC),01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 243/2022

Publicação Nº 3840305

PORTARIA Nº. 243 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Exonera servidor a pedido e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o que dispões a Lei n°. 470, de 01 de setembro de 2006.
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR Servidor a pedido JOSÉ DIEGO HIPÓLITO PEDRO, do cargo de PROFESSOR lotado junto ao Quadro de Pessoal da
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Administração Direta.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 244/2022

Publicação Nº 3840307

PORTARIA Nº. 244 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Exonera servidor a pedido e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o que dispões a Lei n°. 470, de 01 de setembro de 2006.
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR Servidor a pedido JOSÉ DIEGO HIPÓLITO PEDRO, do cargo de AUXILIAR ENSINO lotado junto ao Quadro de Pessoal
da Administração Direta.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 245/2022

Publicação Nº 3840308

PORTARIA Nº. 245 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Professor de Artes não habilitado e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, JOSÉ DIEGO HIPÓLITO PEDRO no cargo de Professor de Artes
não habilitado, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, nível MAG ST, no período de 01/04/2022 até 19/05/2022,para atuar no
Centro Cultural, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal da Administração Direta.
Art. 2º - O Professor de Artes não habilitado acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento
das contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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Publicação Nº 3840312

PORTARIA Nº. 246 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Exonera servidor a pedido e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o que dispões a Lei n°. 470, de 01 de setembro de 2006.
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR Servidor a pedido RENAN DA ROSA PACHECO, do cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMÉRCIO
E TURISMO lotado junto ao Quadro de Pessoal da Administração Direta.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 247/2022

Publicação Nº 3840314

PORTARIA Nº. 247 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Exonera servidor a pedido e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o que dispões a Lei n°. 470, de 01 de setembro de 2006.
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR Servidor a pedido PAULO CÉSAR GONÇALVES, do cargo de ASSISTENTE SOCIAL lotado junto ao Quadro de Pessoal da
Administração Direta.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 248/2022

Publicação Nº 3840319

PORTARIA Nº. 248 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Admite em Caráter temporário a Assistente Social e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997.
Considerando a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal;
Considerando o que dispõe o prejulgado nº 1664, de 11/07/2005 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;
Considerando a falta de servidores para a manutenção dos programas em execução e a urgência na demanda nos serviços públicos;
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, LUZIA VIEIRA PEROTTONI, no cargo de Assistente Social, com
carga horária de 30 (trinta) horas semanais, no período de 01/04/2022 até 19/05/2022, junto a Secretaria Municipal de desenvolvimento
Social e da Família, do Quadro de Pessoal da Administração Direta.
Art. 2º - A Assistente Social acima, admitida nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições
previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
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Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 249/2022

Publicação Nº 3840430

PORTARIA Nº. 249 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Exonera a servidora pública municipal ELIZETE TEREZINHA DE BORBA dos quadros da municipalidade em virtude de concessão do benefício
tempo de contribuição declara a vacância do respectivo cargo público e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o artigo 40 da Lei n°. 245, de 20 de março de 2000, e;
CONSIDERANDO, A Carta de Concessão de Tempo de Contribuição emitida pela Previdência Social – NB nº 187.188.185-1, em nome da
mencionada servidora pública, junto ao Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração;
RESOLVE:
Art. 1º - Declarar a exoneração e a vacância do cargo efetivo de Professora, ELIZETE TEREZINHA DE BORBA virtude de aposentadoria por
tempo de contribuição, matricula nº. 274, em conformidade com o número do benefício previdenciário NB 187.188.185-1.
Parágrafo Único - Determinar ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração proceder às providências cabíveis de
que trata o caput deste artigo, na forma da legislação vigente que disciplina a matéria.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 250/2022

Publicação Nº 3840435

PORTARIA Nº. 250 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Exonerar o servidor público municipal EVILÁSIO PEREIRA dos quadros da municipalidade em virtude de concessão do benefício tempo de
contribuição declara a vacância do respectivo cargo público e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o artigo 40 da Lei n°. 245, de 20 de março de 2000, e;
CONSIDERANDO, A Carta de Concessão de Tempo de Contribuição emitida pela Previdência Social – NB nº 197.600.806-6, em nome do
mencionado servidor público, junto ao Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração;
RESOLVE:
Art. 1º - Declarar a exoneração e a vacância do cargo efetivo de Operador de Máquinas Pesadas, EVILÁSIO PEREIRA virtude de aposentadoria por tempo de contribuição, matricula nº. 2172, em conformidade com o número do benefício previdenciário NB 197.600.806-6
Parágrafo Único - Determinar ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração proceder às providências cabíveis de
que trata o caput deste artigo, na forma da legislação vigente que disciplina a matéria.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
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ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 251/2022

Publicação Nº 3840451

PORTARIA Nº. 251 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Admite em Caráter temporário o Operador de Máquinas Pesadas e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997.
Considerando
Considerando
Considerando
Considerando

a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal;
o que dispõe o prejulgado nº 1664, de 11/07/2005 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;
a falta de servidores para a manutenção dos programas em execução e a urgência na demanda nos serviços públicos;
que não existe concurso público ativo;

RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97,EVILÁSIO PEREIRA no cargo de Operador de Máquinas Pesadas,com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 01/04/2022 até 19/05/2022, podendo ser prorrogado, junto a
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, do Quadro de Pessoal da Administração Direta.
Art. 2º - O Operador de Máquinas Pesadas acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das
contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 252/2022

Publicação Nº 3840466

PORTARIA Nº. 252 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Admite em Caráter temporário o Operador de Máquinas Pesadas e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997.
Considerando
Considerando
Considerando
Considerando

a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal;
o que dispõe o prejulgado nº 1664, de 11/07/2005 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;
a falta de servidores para a manutenção dos programas em execução e a urgência na demanda nos serviços públicos;
que não existe concurso público ativo;

RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97,JOÃO TOMAZI PEREIRA no cargo de Operador de Máquinas
Pesadas, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 01/04/2022 até 19/05/2022, podendo ser prorrogado, junto a
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, do Quadro de Pessoal da Administração Direta.
Art. 2º - O Operador de Máquinas Pesadas acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das
contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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Publicação Nº 3840474

PORTARIA Nº. 253 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Trata da concessão de Licença Saúde para a servidora Pública Municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 86, da Lei nº. 245, de 20 de março
de 2000.
CONCEDE:
Art. 1º - Licença por Motivo de Doença, conforme atestado médico, segue abaixo:
MAT.
3858

NOME
DORALICE FABIANA POKOMAIER DE BETIO

CARGO
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor na data de 01/04/2022
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 254/2022

Publicação Nº 3840477

PORTARIA Nº. 254 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Professor de Educação Física e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, KLEDER CECHINEL ROSSO no cargo de Professor de Educação Física, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, no período de 01/04/2022 até 19/05/2022 podendo ser prorrogado, nível MAG
LP, para atuar no Projeto Tigrinhos e Anjos do Futsal, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal
da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 002/2021 de 19 de maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - O Professor de Educação Física, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 255/2022

Publicação Nº 3840660

PORTARIA Nº. 255 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Professora de Educação Física e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, FABIELLE GUIMARÃES BORGES no cargo de Professora de
Educação Física, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, nível MAG LP, em substituição a SOLANGELA DE NONI PADILHA POSSAMAI DELLA, para atuar na EMEB José Francisco de Aguiar, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal
da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 002/2021 de 19 de maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
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Art. 2º - A Professora de Educação Física, admitida nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 256/2022

Publicação Nº 3840664

PORTARIA Nº. 256 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Professora de Educação Física e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, SAMARA ROSSO POSSAMAI DELA no cargo de Professora de
Educação Física, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, nível MAG LP, em substituição a SOLANGELA DE NONI PADILHA POSSAMAI DELLA, para atuar na EMEB José Francisco de Aguiar, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal
da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 002/2021 de 19 de maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Professora de Educação Física, admitida nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 257/2022

Publicação Nº 3840670

PORTARIA Nº. 257 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Professora de Educação Infantil e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, LUIZA ALBINO no cargo de Professora de Educação Infantil,
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em substituição a DORALICE FABIANA POKOMAIER DE BETIO, nível MAG LP, para atuar na
EMEB José Francisco de Aguiar, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal da Administração Direta,
aprovada no Processo Seletivo no. 002/2021 de 19 de maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Professora de Educação Infantil, admitida nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
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ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 258/2022

Publicação Nº 3840679

PORTARIA Nº. 258 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Professora de Educação Infantil e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, LEONIA SOARES ALBINO no cargo de Professora de Educação
Infantil, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em substituição a DORALICE FABIANA POKOMAIER DE BETIO, nível MAG LP, para
atuar na EMEB José Francisco de Aguiar, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 002/2021 de 19 de maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Professora de Educação Infantil, admitida nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 259/2022

Publicação Nº 3840683

PORTARIA Nº. 259 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Professora de Ensino Fundamental e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, TAMIRES DA SILVA DA ROSA no cargo de Professora de Ensino
Fundamental, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, substituição de LEONORA MACHADO DE OLIVEIRA, nível MAG LP, para atuar
na EMEB José Francisco de Aguiar, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal da Administração
Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 002/2021 de 19 de maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Professora de Ensino Fundamental, admitida nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das
contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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Publicação Nº 3840690

PORTARIA Nº. 260 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Professora de Ensino Fundamental e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, MARILIA TRAMONTIN BORGES no cargo de Professora de
Ensino Fundamental, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no período de 01/04/2022 a 19/05/2022, nível MAG LP, para atuar
na EMEB Figueira, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no
Processo Seletivo no. 002/2021 de 19 de maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Professora de Ensino Fundamental, admitida nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das
contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 261/2022

Publicação Nº 3840767

PORTARIA Nº. 261 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Professora de Ensino Fundamental e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, MARILEIDE JUST no cargo de Professora de Ensino Fundamental, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no período de 01/04/2022 até 19/05/2022 podendo ser prorrogado, nível MAG LP,
para atuar na EMEB Figueira, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal da Administração Direta,
aprovada no Processo Seletivo no. 002/2021 de 19 de maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Professora de Ensino Fundamental, admitida nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das
contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 262/2022

Publicação Nº 3840774

PORTARIA Nº.262 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Professora de Ensino Fundamental e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, CLEUSA MARIA ELIAS PADILHA no cargo de Professora de
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Ensino Fundamental para atuar no Atendimento Educacional Especializado - AEE, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no período de 01/04/2022 até 19/05/2022 podendo ser prorrogado, nível MAG LP, para atuar na EMEB Figueira, junto a Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 002/2021 de 19 de maio de
2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Professora de Ensino Fundamental, admitida nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das
contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 263/2022

Publicação Nº 3840780

PORTARIA Nº. 263 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Servente e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, JULIANA CARDOSO DE ARAÚJO no cargo de Servente, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 01/04/2022 até 19/05/2022, para atuar na EMEB Santo Simão, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 002/2021
de 19 de maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Servente acima, admitida nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 264/2022

Publicação Nº 3840784

PORTARIA Nº. 264 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Servente e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, CLAUDIA MONTEIRO VELHO PIVA no cargo de Servente,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 01/04/2022 até 19/05/2022, para atuar na EMEB Albino Zanatta, junto
a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no.
002/2021 de 19 de maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Servente acima, admitida nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
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Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 265/2022

Publicação Nº 3840860

PORTARIA Nº. 265 DE 01 DE ABRIL DE 2022.
Reduz a carga horária que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 18, da Lei nº. 245, de 20 de março de 2000 e o Art. 42, da Lei nº. 470, de 01 de setembro de 2006.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica reduzida carga horária de trabalho da Auxiliar de Ensino BIANCA PEREIRA NAGEL, matricula nº. 5485 de 40 (quarenta) para
20 (vinte) horas semanais, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A redução da jornada de trabalho de que trata o artigo 1º desta Portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições
previdenciárias, aplica-se o Regime Geral da Previdência Social – RGPS, sendo que o regime será o Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2022.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Abril de 2022.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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Jaraguá do Sul
Prefeitura
ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022

Publicação Nº 3840591

ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, com início às quatorze horas, realizou-se, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos, do prédio-sede da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, situado na Rua Walter Marquardt, 1111 – Bairro
Rio Molha, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, sessão pública, relativa à licitação modalidade Pregão Presencial nº 39/2022, que tem por
objeto a aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ao longo de 12 (doze) meses, destinados para atender aos programas habitacionais do
FMHIS, com a presença do servidor Sidnei Correa de Almeida e da servidora Lenita Malheiro da equipe de apoio, designados pelo Decreto
nº 14.631/2021, para procederem a abertura dos envelopes das Propostas Comerciais. Foram protocolados para este certame os envelopes
das seguintes empresas:
Nome das Proponentes
3A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
COMERCIO E SERVIÇOS ARACAJU LTDA ME
COMÉRCIO ROCAMEL LTDA ME
COMERCIAL VITORIA LTDA ME
G.J. WINTER TERRAPLANAGEM E DISK CAÇAMBAS EPP
INFRASUL INFRAESTRATURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
KL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
PARISI BRITAGEM E TERRAPLANAGEM LTDA EPP
PEDREIRA RIO BRANCO LTDA
WANDE COMÉRCIO DE AREIAS E TERRAPLANAGEM LTDA

Representante presente
Sem representante
Sem representante
Sem representante
Sem representante
Sem representante
Sem representante
Martinho José Lehnert
Sem representante
Sem representante
Sem representante

Dando prosseguimento foi realizada a abertura das Propostas Comerciais e disponibilizadas aos presentes para verificação e rubrica. Prosseguindo a sessão, o Pregoeiro comunica ao presente que a sessão será suspensa para análise das mesmas em atendimento ao Edital. O
CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes 02-HABILITAÇÃO dos vencedores será às 08:30 hs do dia 26 de abril de
2022. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. Jaraguá do Sul, SC, 19 de abril de 2022.
Sidnei Correa de Almeida
Lenita Malheiro
Martinho José Lehnert

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 265/2021

Publicação Nº 3840600

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 265/2021
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, com início às nove horas, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e
Contratos, sita na Rua Walter Marquardt, nº 1111, bairro Rio Molha, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Licitações, designada
pelo Decreto nº 15.617/2021, formada pelos membros Ivan Andreias Wolter, Marcio Bylaardt e Carla Eduarda Scheuer, para sob a presidência do primeiro, procederem à abertura dos envelopes referentes a CONCORRÊNCIA Nº 265/2021, que tem como objeto a contratação
de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra para pavimentação asfáltica,
serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária, obras complementares e implantação da rede de distribuição de
água e coletora de esgoto na Via Verde – Trecho III, Rotatória da Via Verde – Trecho III e Rua 800 – Guilherme Tank - Bairro Ilha da Figueira, totalizando uma área de 19.988,30 m² (dezenove mil, novecentos e oitenta e oito vírgula trinta metros quadrados) de intervenção).
Apresentaram-se a sessão as seguintes empresas:
Proponentes
INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

Representante

Identificação

Marcio Bottega

034.387.059-23

Silvia Priscila de Souza Voltolini

085.562.775-42

A Comissão realizou a consulta dos CNPJs das empresas participantes no site http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc e constatou que não possuem restrições. Após a identificação dos envelopes das proponentes, passou-se à
verificação da inviolabilidade dos envelopes 01 – Habilitações e 02 – Propostas Comerciais. Logo após, passou-se à abertura dos Envelopes
01 – Habilitações, cujas documentações foram rubricadas pelos membros da Comissão Especial e pelos representantes presentes. As documentações apresentadas pelas proponentes foram as seguintes:
Nome da proponente
INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

Quantidade de folhas

Numeração das folhas

108

105 Numeradas e 03 Sem numeração

63

Sem numeração
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A Comissão realizou a consulta do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED apresentado no envelope da habilitação de todas as
empresas participantes, no site http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno e constatou que
os documentos apresentados estão com a Escrituração Ativa. Após análise criteriosa das Habilitações à Comissão declara a proponente
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA INABILITADA, visto não ter atendido o item j) Comprovação de capacidade técnico-operacional através
de atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa já executou objeto equivalente ao licitado onde a empresa não apresentou o atestado referente ao item Implantação rede de água/esgoto tubo PVC DE FOFO DN
250mm, e declara a proponente INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA HABILITADA por ter atendido as exigências do
Edital. A seguir foi colocada a palavra livre aos representantes presentes que não se manifestaram. Consultados os mesmos concordaram
com o julgamento das Habilitações e renunciaram ao direito e prazo de recurso assim descrito “RENUNCIAMOS AO DIREITO E PRAZO DE
RECURSO QUANTO AO JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES”. A seguir foi colocada a palavra livre aos representantes presentes que não se
manifestaram.
Nome das proponentes
INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

Representante
Marcio Bottega
Silvia Priscila de Souza Voltolini

Assinatura

Dando prosseguimento foram abertos os envelopes 02 – Proposta Comercial das proponentes. Foram as seguintes as propostas apresentadas em valor global:
Nome das proponentes
INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

VALOR GLOBAL da proposta R$
14.102.039,67

Dando prosseguimento, a Comissão passa para a análise criteriosa da proposta comercial apresentada e após a análise foi CLASSIFICADA
por estar de acordo com as exigências do edital. Quanto à verificação do Direito de Preferência conforme Lei Federal 123/2006, verificou-se
não haver necessidade de aderir a Lei. Posto isto, a Comissão Especial declara vencedora do certame a empresa INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com o valor Global de R$ 14.102.039,67 (catorze milhões cento e dois mil trinta e nove reais e sessenta
e sete centavos). A seguir foi colocada a palavra livre aos representantes presentes que não se manifestaram. Consultados os mesmos
renunciaram ao direito e prazo de recurso, a seguir transcrito “RENUNCIAMOS AO DIREITO E PRAZO DE RECURSO QUANTO AO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS” assinando a presente Ata. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião e lavrou-se o presente Ata, a qual
vai assinada pelos membros da Comissão Especial e pelos representantes presentes. Jaraguá do Sul, 19 de abril de 2022.
Ivan Andreias Wolter
Carla Eduarda Scheuer
Marcio Bylaardt
Marcio Bottega
Silvia Priscila de Souza Voltolini

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 33/2022

Publicação Nº 3840583

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 33/2022
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, com início às quatorze horas, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos, sita na Rua Walter Marquardt, nº 1111, bairro Rio Molha, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Licitações,
designada pelo Decreto nº 15.913/2022, formada pelos membros Ivan Andreias Wolter, Marcio Bylaardt e Carla Eduarda Scheuer, para sob
a presidência do primeiro, procederem à abertura dos envelopes referentes a CONCORRÊNCIA Nº 33/2022, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para pavimentação
asfáltica, serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária e serviços complementares, na Rua 01610 – Sem Nome
– Bairro Rio Cerro II , com extensão total de 223,59m(duzentos e vinte e três metros e cinquenta e nove centímetros) .Apresentou-se a
sessão a seguinte empresa:
Proponentes
INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Representante
Marcio Bottega

Identificação
034.387.059-23

Após a identificação dos envelopes da proponente, passou-se à verificação da inviolabilidade dos envelopes 01 – Habilitações e 02 – Proposta Comercial. A Comissão realizou a consulta dos CNPJs das empresas participantes no site http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/
ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc e constatou que não possui restrição. Logo após, passou-se à abertura do Envelope 01 – Habilitação,
cuja documentação foi rubricada pelos membros da Comissão Especial e pelo representante presente. A documentação apresentada pela
proponente foi a seguinte:
Nome da proponente
INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Quantidade de folhas
101

Numeração das folhas
97 Numeradas e 03 sem numeração

A Comissão realizou a consulta do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED apresentado no envelope da habilitação da empresa participante, no site http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno e constatou que o documento
apresentado está com a Escrituração Ativa. Após análise criteriosa da Habilitação à Comissão declara a proponente HABILITADA, visto
ter atendido as exigências do Edital. A seguir foi colocada a palavra livre ao representante presente que não se manifestou. Consultado o
mesmo concordou com o julgamento da Habilitação e renunciou ao direito e prazo de recurso assim descrito “RENUNCIO AO DIREITO E
PRAZO DE RECURSO QUANTO AO JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES”. A seguir foi colocada a palavra livre ao representante presente que
não se manifestou.
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Dando prosseguimento foram abertos os envelopes 02 – Proposta Comercial da proponente. Foi a seguinte a proposta apresentada em
valor global:
Nome das proponentes
INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

VALOR GLOBAL da proposta R$
650.737,88

Dando prosseguimento, a Comissão passa para a análise criteriosa da proposta comercial apresentada e após a análise foi CLASSIFICADA
por estar de acordo com as exigências do edital. Quanto à verificação do Direito de Preferência conforme Lei Federal 123/2006, verificou-se
não haver necessidade de aderir a Lei. Posto isto, a Comissão Especial declara vencedora do certame a empresa INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com o valor Global de R$ 650.737,88 (seiscentos e cinquenta mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta
e oito centavos). A seguir foi colocada a palavra livre ao representante presente que não se manifestou. Consultado o mesmo renunciou ao
direito e prazo de recurso, a seguir transcrito “RENUNCIO AO DIREITO E PRAZO DE RECURSO QUANTO AO JULGAMENTO DA PROPOSTA”
assinando a presente Ata. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião e lavrou-se o presente Ata, a qual vai assinada pelos membros
da Comissão Especial e pelo representante presente. Jaraguá do Sul, 19 de abril de 2022.
Ivan Andreias Wolter
Carla Eduarda Scheuer
Marcio Bylaardt
Marcio Bottega

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2022

Publicação Nº 3840587

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2022
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, com início às nove horas, realizou-se, na sala de reuniões da Gerência
de Licitações e Contratos, do prédio-sede da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, situado na Rua Walter Marquardt, 1111 – Bairro Rio
Molha, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, sessão pública, relativa à licitação modalidade Pregão Presencial nº 36/2022, que tem por objeto
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos profissionais de arbitragem em eventos esportivos escolares e comunitários promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, com a presença do servidor Sidnei Corrêa de Almeida, Pregoeiro
e do servidor Elian Gustavo Hermes Vareiro da equipe de apoio, designados pelo Decreto nº 14.631/2021. Compareceram ao certame,
devidamente credenciados e entregando os necessários envelopes, as seguintes empresas:
Proponente
JARAGUÁ EVENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP
MB ESPORTES LTDA ME

Credenciado
João Paulo Reinert
Alex Sander R. de Oliveira

Identificação
044.684.319-97
931.125.729-04

Dando início a sessão foi realizada o credenciamento dos representantes presentes e após passou-se à abertura das propostas comerciais.
Após a análise, relativamente às imposições do edital, foram classificadas as propostas apresentadas, por estarem em conformidade com
o exigido no edital. Ato contínuo passou-se à próxima fase (lance), conforme mapa de preços em anexo. Em atendimento a LC 147/2014
este Edital foi lançado para participação de empresas ME/EPP com previsão de participação para grande empresa. Restaram vencedoras as
seguintes empresas, com os seguintes preços finais para os itens:
Item

Proponente vencedora

Quant.
Jogos

01

JARAGUÁ EVENTOS
ESP. LTDA EPP

115

02

JARAGUÁ EVENTOS
ESP. LTDA EPP

140

03
04
05
06
07
08

JARAGUÁ EVENTOS
ESP. LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
ESP. LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
ESP. LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
ESP. LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
ESP. LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
ESP. LTDA EPP

200
50
60
100
50
50

Descrição do serviço

Valor unit. do
item (R$)

Arbitragem para as modalidades de Basquetebol e Handebol na categoria INFANTIL
(SUB 14) e JUVENIL (Sub 17)
Equipe de Arbitragem:
195,00
* Basquetebol - 02(dois) árbitros, 01(um) mesário/ cronometrista
* Handebol - 02(dois) árbitros, 01(um) mesário/ cronometrista
Arbitragem para as modalidades de Futsal e Voleibol na categoria INFANTIL (SUB 14) e
JUVENIL (Sub 17)
Equipe de Arbitragem:
199,00
* Futsal - 02(dois) árbitros, 01(um) mesário/ cronometrista
* Voleibol - 02(dois) árbitros, 01(um) mesário/ cronometrista
Arbitragem para a modalidade de Futebol de Campo na categoria INFANTIL (SUB 14)
325,00
Equipe de Arbitragem: 01(um) árbitro, 02(dois) auxiliar e 01(um) mesário
Arbitragem para a modalidade de Futebol de Campo na categoria JUVENIL (Sub 17)
325,00
Equipe de Arbitragem: 01(um) árbitro, 02(dois) auxiliar e 01(um) mesário
Arbitragem para a modalidade de Voleibol de Areia na categoria JUVENIL(SUB 17)
128,00
Equipe de Arbitragem: 02(dois) árbitros, 01(um) mesário
Arbitragem para a modalidade de Futsal na categoria ADULTO
330,00
Equipe de Arbitragem: 02(dois) árbitros, 01(um) mesário/cronometrista
Arbitragem para a modalidade de Voleibol na categoria ADULTO
281,00
Equipe de Arbitragem: 02(dois) árbitros, 01(um) mesário
Arbitragem para a modalidade de Voleibol de Areia na categoria ADULTO
154,00
Equipe de Arbitragem: 02(dois) árbitros, 01(um) mesário
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JARAGUÁ EVENTOS
ESP. LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
ESP. LTDA EPP

JARAGUÁ EVENTOS
ESP. LTDA EPP

200
50
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Arbitragem para a modalidade de Futebol de Campo na categoria ADULTO
Equipe de Arbitragem: 01(um) árbitro, 02(dois) auxiliar e 01(um) mesário
Arbitragem para a modalidade de Futebol de Suíço na categoria ADULTO
Equipe de Arbitragem: 02 (dois) árbitro e 01(um) mesário
Modalidade: Monitores/Staff para Eventos Escolares e Comunitários

599,00
300,00

Descrição: Monitoria para atuar em eventos escolares e comunitários da Secretaria de
Cultura Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul
200

Atribuições: Atuar junto aos coordenadores dos Eventos no preparo e/ou condução
dos trabalhos práticos. Acompanhar efetivamente as atividades as quais lhe forem
atribuídas durante o evento. Auxiliar em atividades práticas dos eventos, inclusive na
preparação, seleção de material, montagem das estruturas, execução e aplicação do
evento e na desmontagem do evento.

139,00

Os valores iniciais das propostas encontram-se no Anexo I da Ata de abertura – Mapa comparativo de preços. A seguir procedeu-se a
abertura do envelope 02 - Documentação das licitantes vencedoras, concluindo-se pela HABILITAÇÃO das mesmas, visto terem atendido as
exigências do Edital. Prosseguindo foram adjudicados os itens as empresas vencedoras. Não houve Manifestação de Intenção de Recurso.
A decisão do certame será publicada no Diário Oficial dos Municípios para a devida publicidade e será submetida à apreciação do Senhor
Prefeito Municipal, para a competente Homologação. E, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. Jaraguá do Sul, SC, 19 de abril
de 2022.
Sidnei Corrêa de Almeida
Elian Gustavo Hermes Vareiro
João Paulo Reinert
Alex Sander R. de Oliveira

CONTRATO Nº 089/2022

Publicação Nº 3839453

EXTRATO DO CONTRATO 089/2022
Processo: Inexigibilidade de Licitação nº 046/2022; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul;
Contratada: Prominas Brasil Equipamentos Ltda.; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
DA PENEIRA ROTATIVA DO PTRAT – ETE ÁGUA VERDE.; Forma de Pagamento: O SAMAE pagará a contratada o valor de R$ 47.363,26
(Quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos); O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a
data de certificação na Nota Fiscal, em conformidade com as especificações e orçamento previamente aprovados, em anexo a este Edital, e
exigências deste Edital. O prazo para certificação da Nota Fiscal será de até 05 (cinco) dias úteis; Item orçamentário: As despesas resultantes desta dispensa de licitação correrão à conta da dotação orçamentária, consignada no orçamento do Samae de 2022, a saber:
Classif. Funcional Programática

Projeto/Atividade

25.003.17.122.0300.4402

Manutenção patrimonial Samae

Descrição da Natureza da
Despesa
3.3.90.
Aplicações Diretas

Dotação Orçamentária

Recursos

35

Próprios

Data da assinatura: 08/04/2022; Prazo de Fornecimento: Até 15 dias após Autorização de Fornecimento; Foro: Comarca de Jaraguá do Sul
– SC; Signatários: Gustavo Roweder e Ubiraci Moreno Pires Corrêa.
Gustavo Roweder
Diretor Presidente - Samae

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO N° 001/2022/SEMSA

Publicação Nº 3839938

CONVOCAÇÃO Processo Seletivo n° 001/2022/SEMSA
Pelo presente, fica Vossa(s) Senhoria(s) CONVOCADO(S) para comparecer junto a Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, até às 16h do dia 22 de abril de 2022, na Rua Isidoro Pedri, n° 120, Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, haja vista a vossa classificação no Processo Seletivo
n° 001/2022/SEMSA, conforme segue:
Nome: CLAUDIO HENRIQUE MAGALHÃES ARANHA
Cargo: MÉDICO - 20H
Secretaria: SEMSA
Classificação: 2° lugar (SEGUNDA CHAMADA)
Jaraguá do Sul, 19 de abril de 2022.
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Publicação Nº 3839647

CONVOCAÇÃO Processo Seletivo n° 003/2022/SEMSA
Pelo presente, fica Vossa(s) Senhoria(s) CONVOCADO(S) para comparecer junto a Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, até às 16h do dia 22 de abril de 2022, na Rua Isidoro Pedri, n° 120, Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, haja vista a vossa classificação no Processo Seletivo
n° 003/2022/SEMSA, conforme segue:
Nome: SONIA MARA POMNIECINSKI
Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 40H
Secretaria: SEMSA
Classificação: 14° lugar
Nome: RICARDO RAMOS DE ALMEIDA
Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 40H
Secretaria: SEMSA
Classificação: 15° lugar
Nome: DIRCELIA CORREA SILVA
Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 40H
Secretaria: SEMSA
Classificação: 16° lugar
Nome: EDILSON BERTOLINI
Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 40H
Secretaria: SEMSA
Classificação: 17° lugar
Jaraguá do Sul, 19 de abril de 2022.

DECRETO Nº 16.053/2022

Publicação Nº 3839610

D E C R E T O Nº 16.053/2022
Regulamenta a Lei Municipal Nº 8.139/2019, de 25 de Outubro de 2019, Alterada pela Lei Municipal Nº 9.033/2022, de 18 de Abril de 2022,
que Dispõem Sobre o Programa de Residência Médica e o Pagamento de Bolsa Formação para os Residentes em Medicina de Família e
Comunidade no Município de Jaraguá do Sul, e dá outras providências.
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO o Decreto Nº 80.281, de 05 de setembro de 1977, que regulamenta a Residência Médica, cria a Comissão Nacional de
Residência Médica e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Lei Federal Nº 6.932, de 07 de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico residente e dá outras providências;
CONSIDERANDO o credenciamento do Município de Jaraguá do Sul junto ao Ministério da Educação, Secretaria de Educação Superior, Diretoria dos Hospitais Universitários Federais e Residências de Saúde e junto à Comissão Nacional de Residência Médica;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal Nº 8.139/2019, de 25 de outubro de 2019, alterada pela Lei Municipal Nº 9.033/2022, de 18
de abril de 2022, em especial o §1º, do artigo 11, que dispõem sobre o Programa de Residência Médica e o Pagamento de Bolsa Formação
para os residentes em Medicina de Família e Comunidade no Município de Jaraguá do Sul e dá outras providências;
CONSIDERANDO o teor da Portaria Interministerial Nº 9, de 13 de outubro de 2021, que altera o valor mínimo da bolsa assegurada aos
médicos residentes e aos residentes em área profissional da saúde a partir de 01 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 1206/2021/Semsa, de 17 de novembro de 2021, da Secretaria Municipal de Saúde;
DECRETA :
Art.1º A Secretaria Municipal de Saúde será responsável pela Coordenação, Fiscalização e Controle do Programa de Residência Médica no
Município de Jaraguá do Sul, devendo expedir normas e diretrizes para a execução do Programa junto ao Município, seguindo as diretrizes
estabelecidas na Lei Federal Nº 6.932, de 07 de julho de 1981, e suas alterações.
Parágrafo único. A seleção dos médicos residentes será efetuada por meio de Processo Seletivo publicado pela Secretaria Municipal de
Saúde que, ao final, procederá a homologação do Processo, emitindo Portaria relacionando os médicos selecionados e concessão da bolsa.
Art.2º A quantidade de bolsas concedidas pelo Município fica limitada ao número de bolsas para o Programa de Residência firmado pelo
Município junto ao Ministério da Educação após credenciamento.
Art.3º O valor da Bolsa Formação Complementar será igual ao valor da Bolsa Formação de Residência Médica concedida pelo Ministério da
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Educação.
Art.4º O pagamento da Bolsa Formação Complementar será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, utilizando-se dos recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde (FMS), sendo o valor repassado às Entidades Conveniadas.
Art.5º O recebimento da Bolsa Formação Complementar fica limitado a 24 (vinte e quatro) meses do início das atividades do médico residente no Programa, mesmo que este não tenha concluído ou não tenha sido aprovado na residência médica no período.
§1º Por se tratar de bolsa formação, não haverá incidência de pagamento de 13º (décimo terceiro) salário, férias ou demais direitos trabalhistas.
§2º A participação do residente médico no Programa de Residência Médica não gera qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura de
Jaraguá do Sul.
Art.6º As despesas decorrentes da concessão da Bolsa Formação Complementar correrão por conta de dotação orçamentária contemplada no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde (FMS), com recursos provenientes do Plano de Contrapartida à Estrutura de Serviços e
Ações (COAPES) e Programas de Saúde - item orçamentário - Ação 2660 - Prestar Assistência de Atenção Básica (PAB), Fonte de Recurso
0.2.06.0621 - COAPES - Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá.
Art.7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2022.
Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2022.
JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 178/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TIPO: MAIOR
OFERTA

Publicação Nº 3840596

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 178/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TIPO: MAIOR OFERTA
COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
O Município de Jaraguá do Sul, através do Presidente da Comissão Especial de Licitações designado pelo Decreto nº 15.598/2021, comunica
aos participantes da licitação acima, que as empresas MARTINS ARALDI LTDA, SERVIÇO FUNERÁRIO BOM PASTOR e FUNERÁRIA SANTA
SARA EIRELI, protocolaram tempestivamente nos dias 12/04/2022 e 13/04/2022 sob os protocolos 9293/2022, 9504/2022 e 9461/2022,
RECURSO ADMINISTRATIVO (anexo) ao julgamento das Propostas.
Desta forma, por força do disposto no §3º do artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/93, ficam as demais licitantes cientificadas de que poderão
apresentar impugnação ao recurso administrativo apresentado (contrarrazões), no prazo de 5 (cinco) dias úteis, observada a contagem de
prazo disposta no artigo 110 da Lei de Licitações, compreendendo o período de 22/04/20222 com término em 28/04/2022.
Jaraguá do Sul (SC), 19 de abril de 2022.
Marcelo Adriano Elert
Presidente da Comissão Especial de Licitações
Decreto 15.598/2021

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 54/2022-SECEL

Publicação Nº 3840592

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 54/2022-SECEL
O MUNICÍPIO de JARAGUÁ DO SUL, com sede na Rua Walter Marquardt, nº 1111, Bairro Barra do Rio Molha, por intermédio da Secretária
de Cultura, Esporte e Lazer, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, pelo Decreto 12.302/2018 – Delega Poderes, de 6 de
setembro de 2018, torna público a abertura do EDITAL DE CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica para prestação de serviços de hospedagem
com café da manhã para o Campeonato Brasileiro de Voleibol, destinado aos atletas, técnicos e comissões técnicas das equipes participantes, de 16 a 21 de maio de 2022, em conformidade com os anexos deste Edital.
JUSTIFICATIVA: No caso concreto, a licitação mostra-se desvantajosa para o interesse público a ser atendido, melhor coadunando-se com
tal finalidade o credenciamento, posto que permite a seleção de todos os licitantes que atenderem aos requisitos do regulamento. Quanto
maior o número de credenciados, melhor será o atendimento ao interesse público.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de competição por encontrarem-se preenchido os requisitos legais do art.25, caput da Lei nº8.666/93,
qual seja, da inviabilidade de competição.
Código registro TCE: 41FE981720BB6BB3F5C366AC291E1535AEF95E26
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PRAZO E LOCAL PARA O CREDENCIAMENTO: a partir das 08:00 horas do dia 26 de abril de 2022, com término em 06/05/2022, devendo ser
entregue no Setor de Protocolo deste Município, localizado na Rua Walter Marquardt nº1111 – Barra do Rio Molha em Jaraguá do Sul – SC.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais sobre este Credenciamento poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Lazer pelo fone (047) 3270-4300, de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 11h e das 13h30 às 16h, ou pelo e-mail:
id82109@jaraguadosul.sc.gov.br.
VALOR MÁXIMO: R$ 118.218,00
OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do presente Edital e seus anexos, poderão ser obtidos gratuitamente, via Internet, no endereço www.
jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC),07 de abril de 2022.
NATÁLIA LÚCIA PETRY
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer
DOUGLAS ANTONIO CONCEIÇÃO
Secretário de Administração

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 21/2022

Publicação Nº 3840096

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 21/2022
O FISCAL TRIBUTARISTA Sérgio Paulo Stephani matrícula 7089-1, da Secretaria da Fazenda do Município de Jaraguá do Sul, atendendo
ao disposto no inciso III, do artigo 55-A da Lei Complementar nº 35/2003 incluído pela Lei Complementar nº 153/2014 depois da(s) tentativa(s) de ciência por meio de remessa postal resultar(em) infrutífera(s), notifica o(s) contribuinte(s) abaixo citado(s), da emissão de
Notificação Preliminar para fins de providenciar a regularização cadastral encaminhando através do Setor de Protocolo Geral, a solicitação
de baixa ou suspensão no Cadastro Mobiliário Municipal, conforme previsto nos artigos 99 e 100 da Lei Complementar Municipal 281/2021
(Código Tributário Municipal) e alterações.
Para saber como proceder a regularização da situação o contribuinte deverá entrar em contato como setor de Fiscalização Tributária no
fone (47) 2106-8192.
Considerar-se-á notificado o contribuinte, em 30 (trinta) dias corridos da data da publicação do edital, conforme o disposto no inciso III, do
§ 2º, do artigo 55-A da Lei Complementar nº 35/2003 incluído pela Lei Complementar nº 153/2014. O prazo para regularização cadastral
será de 30 (trinta) dias corridos contados da data em que é considerado o contribuinte notificado deste Edital, conforme prevê o disposto
Parágrafo 7º do Artigo 1º do Decreto 13622/2020 incluído através do Decreto 14535/2020.
Constatado o não cumprimento das medidas determinadas, no prazo estipulado, será lavrado contra o notificado o auto de infração, sujeitando-o à aplicação de multas e outras penalidades cabíveis, em conformidade com o Inciso I do Artigo 102 da Lei Complementar Municipal
281/2021 (Código Tributário Municipal), sem prejuízo das demais obrigações e da ação das demais autoridades competentes. Valor da
Multa: 10 UPM’s (Unidade Padrão Municipal). Valor da UPM em 2022: R$ 220,64 (Duzentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos).
Jaraguá do Sul, 19/04/2022.
SÉRGIO PAULO STEPHANI
Fiscal Tributarista
Matrícula 7089-1
Nº Notificação
26/2022

Inscrição Municipal
32489

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 22/2022

Contribuinte
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CENTENÁRIO LTDA

Data de Emissão
28/02/2022

Publicação Nº 3840099

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 22/2022
O FISCAL TRIBUTARISTA Sérgio Paulo Stephani matrícula 7089-1, da Secretaria da Fazenda do Município de Jaraguá do Sul, atendendo ao
disposto no inciso III, do artigo 55-A da Lei Complementar nº 35/2003 incluído pela Lei Complementar nº 153/2014 depois da tentativa
de ciência por meio de remessa postal resultar infrutífera, notifica o contribuinte abaixo citado, da imposição do Auto de Infração por descumprimento de Notificação Preliminar para fins de providenciar a regularização cadastral, conforme previsto nos artigos 99 e 100 da Lei
Complementar Municipal 281/2021 e alterações.
O Auto de Infração foi emitido conforme previsto no Inciso I do art. 102 da Lei Complementar Municipal 281/2021 e alterações.
Considerar-se-á notificado o contribuinte, em 30 dias da data da publicação do edital, conforme o disposto no inciso III, do § 2º, do artigo
55-A da Lei Complementar nº 35/2003 incluído pela Lei Complementar nº 153/2014. O contribuinte poderá interpor recurso em grau de primeira instância administrativa perante a Unidade de Julgamento Singular, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data em que é considerado o contribuinte notificado deste Edital, conforme prevê o disposto no § 1º, do art. 23, da Lei Complementar Municipal nº 71/2007.
Jaraguá do Sul, 19/04/2022
SÉRGIO PAULO STEPHANI
Fiscal Tributarista
Matrícula 7089-1
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504/2022

Nº da Notificação
Preliminar
8/2022

367/2022

183/2021

Nº Auto de Infração

23/03/2022

Inscrição Municipal/
Cadastro
272472

08/03/2022

271967

Data da Emissão

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 23/2022
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Contribuinte/Responsável

Valor R$

IRAN ANTUNES DE ARAUJO
INOVA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI

2.206,40
2.206,40

Publicação Nº 3840100

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 23/2022
O FISCAL TRIBUTARISTA Sérgio Paulo Stephani, matrícula 7089-1, da Secretaria da Fazenda do Município de Jaraguá do Sul, atendendo
ao disposto no inciso III do artigo 55-A da Lei Complementar nº 35/2003, incluído pela Lei Complementar nº 153/2014, depois da(s) tentativa(s) de ciência por meio postal resultarem infrutíferas, notifica o(s) contribuinte(s) abaixo citado(s), da emissão do Termo de Exclusão
do SIMEI.
Para conhecimento do teor do Termo de Exclusão do SIMEI, o Contribuinte deverá comparecer no Setor de Fiscalização Tributária localizado
a Rua Walter Marquardt, 1111 no horário das 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00. O Contribuinte poderá agendar horário no fone (47) 21068192.
Considerar-se-á notificado o contribuinte em 30 dias da data da publicação do edital, conforme o disposto no inciso III do § 2º do artigo
55-A da Lei Complementar nº 35/2003, incluído pela Lei Complementar nº 153/2014. O contribuinte poderá interpor recurso contra o indeferimento da opção pelo Simples Nacional em grau de primeira instância administrativa perante a Unidade de Julgamento Singular, no prazo
de 15 (quinze) dias contados da data em que é considerado o contribuinte notificado deste Edital, conforme prevê o disposto no § 1º, do
art. 23, da Lei Complementar Municipal nº 71/2007. A impugnação se submeterá ao rito processual administrativo definido na legislação do
Município, conforme determina o art. 121, da Resolução CGSN nº 140, de 22 de Maio de 2018.
Jaraguá do Sul, 19/04/2022.
SÉRGIO PAULO STEPHANI
Fiscal Tributarista
Matrícula 7089-1
Nº
16/2022
86/2022

Razão Social
LUCIELI APARECIDA DE RAMOS 03839111927
VALDECIR DE SOUZA 06262868917

CNPJ
14.423.882/0001-02
24.919.740/0001-94

Data da emissão
28/02/2022
15/03/2022
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Publicação Nº 3840161

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

EDITAL Nº 022/2022 – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
A Secretária Municipal de Educação de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições legais e com
amparo legal na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010, e suas respectivas
alterações, e considerando o estrito e imediato interesse público; faz saber que se encontram
abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL
UNICAMENTE COM BASE NO EXAME DE TÍTULOS, para contratação de pessoal por tempo
determinado para atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público, nas
condições e prazos previstos no presente Edital.
CLÁUSULA I – DO OBJETO
1.1 O presente Edital tem como objeto a Seleção Pública Simplificada de Pessoal para contratação
em caráter temporário, para atuar nas Unidades Escolares Rede Municipal de Ensino de Jaraguá
do Sul.
1.2 O candidato aprovado, observada a sua inscrição e a ordem de classificação, poderá ser
convocado para atuar em caráter temporário em uma das vagas disponíveis na Secretaria de
Educação, com a Equipe de Assessoria Multidisciplinar da Educação Especial, para os cargos de
Fonoaudiólogo - REDA; Psicólogo - REDA e Terapeuta Ocupacional - REDA e em uma das
vagas disponíveis nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, sendo: Administrador
Escolar - REDA; Coordenador Pedagógico - REDA; Professor de Ensino Fundamental - REDA,
nos Componentes Curriculares de Ensino Religioso, Matemática e Música; e Tradutor e
Intérprete de Libras de Nível Médio - REDA.
1.3 A contratação temporária será adotada nas hipóteses previstas nos incisos III, VI, VII e VIII do
artigo 2º, da Lei Complementar nº 102/2010, alterada pela Lei Complementar nº 190/2017, de 22
de março de 2017.
1.4 No caso de posterior demissão de algum dos servidores contratados, a vaga será preenchida
conforme a disponibilidade de profissionais já contratados ou pela ordem de classificação na
respectiva categoria profissional.
CLÁUSULA II – CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
2.1 São requisitos para o candidato participar do processo seletivo público simplificado e/ou para
firmar contrato temporário com a administração pública:
I - nacionalidade brasileira;
II - idade mínima de dezoito anos;
III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - aptidão física e mental;
V - nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, conforme o anexo V;
2.2 É vedada a celebração de contrato com a administração pública sem o preenchimento dos
requisitos do item 2.3, observando ainda, a vedação de acumulação de cargos públicos, de acordo
com o artigo 37 da Constituição Federal e inexistência de penalidade por Processo de Sindicância
e ou Administrativo Disciplinar.
2.4 Na data da admissão, o candidato somente poderá ser contratado se decorridos 6 (seis) meses
do encerramento de seu contrato anterior com o Município de Jaraguá do Sul.
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2.4.1 O candidato que não atender a esta condição será comunicado da impossibilidade de sua
contratação, sendo colocado em final de lista.
2.5 As informações sobre os cargos, remuneração, vagas e escolaridades estão descritas no anexo
V.
CLÁUSULA III – DAS INSCRIÇÕES
3.1 O candidato deverá conhecer, antes de efetuar a inscrição, os termos deste Edital e certificarse de que preenche todos os requisitos exigidos para exercício das atribuições dos cargos.
3.2 A inscrição deve ser efetuada no período de 19 a 25 de abril de 2022, preenchendo a ficha de
inscrição (anexo I) e anexar os documentos constantes do item 3.3, enviando única e
exclusivamente através do endereço eletrônico edital022@edu.jaraguadosul.sc.gov.br.
3.3 No período estipulado para a entrega dos documentos, o candidato deverá apresentar e/ou
anexar:
a) ficha de inscrição assinada pelo candidato (anexo 1);
b) cópia da Carteira de Identidade;
c) cópia do diploma de curso superior, comprovando habilitação conforme anexo V;
d) cópia de certificado de curso de Pós-Graduação: Doutorado/Mestrado/Especialização na área de
Educação, reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC;
e) declaração de aposentadoria, para os candidatos aposentados (anexo III);
f) comprovante de tempo de serviço expresso por período, contados até 31 de março de 2022
(anexo II) ou cópia da carteira de trabalho (página de identificação e dos registros de tempo de
serviço).
Observação: - para aposentados será computado apenas o tempo de serviço após aposentadoria.
3.4 Os documentos deverão ser enviados em arquivo único e em formato PDF.
3.5 É de total responsabilidade do candidato providenciar e enviar os dados e documentos
solicitados conforme os itens 3.3 e 3.5.
3.6 É permitida apenas a inscrição em um dos cargos previstos no edital.
CLÁUSULA IV – DA CLASSIFICAÇÃO
4.1 Para o cargo de Fonoaudiólogo – AEE - REDA:
a) Habilitação (doutorado, mestrado, especialização e habilitado) na área da Educação.
b) Tempo de Serviço: 01 (um) ponto por mês trabalhado em cargo de Fonoaudiólogo.
4.2 Para o cargo de Psicólogo – REDA:
a) Habilitação (doutorado, mestrado, especialização e habilitado) na área da Educação.
b) Tempo de Serviço: 01 (um) ponto por mês trabalhado em cargo de Psicólogo.
4.3 Para o cargo de Terateupa Ocupacional - REDA:
a) Habilitação (doutorado, mestrado, especialização e habilitado) na área da Educação.
b) Tempo de Serviço: 01 (um) ponto por mês trabalhado em cargo de Terapeuta Ocupacional.
4.4 A classificação para o cargo de Administrador Escolar - REDA dar-se-á de acordo com os seguintes
critérios:
a) Habilitação: doutorado, mestrado e especialização na área da Educação;
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b) Tempo de Serviço: 01 (um) ponto por mês trabalhado em cargo de Administrador Escolar.

4.5 Para o cargo de Coordenador Pedagógico - REDA:
a) Habilitação (doutorado, mestrado, especialização e habilitado) na área da Educação.
b) Tempo de Serviço: 01 (um) ponto por mês trabalhado em cargo de Coordenador Pedagógico
e/ou Professor.
4.6 Para o cargo de Professor de Ensino Fundamental - REDA:
a) Habilitação (doutorado, mestrado, especialização e habilitado) na área da Educação.
b) Tempo de Serviço: 01 (um) ponto por mês trabalhado em cargo de Professor de Ensino
Fundamental.
4.7 Para o cargo de Tradutor e Intérprete de Libras de Nível Médio - REDA:
a) Tempo de Serviço: 01 (um) ponto por mês trabalhado em cargo de Tradutor e Intérprete de
Libras.
4.8 Os certificados de especialização exigidos para habilitação no cargo de Psicólogo - REDA,
conforme o anexo V, não serão considerados para classificação, exceto quanto o candidato
apresentar mais de um certificado.
4.9 Serão considerados aprovados no presente processo seletivo, os candidatos que atenderem a
todos os requisitos estabelecidos neste Edital.
4.10 Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente pela somatória dos
pontos obtidos.
4.11 No caso de igualdade de pontos obtidos, terá preferência o candidato com maior idade.
CLÁUSULA V – DA HOMOLOGAÇÃO
5.1 A classificação prévia das inscrições será divulgada no site www.jaraguadosul.sc.gov.br,
“Concursos Públicos e Processos Seletivos”, no dia 26 de abril de 2022, após às 10 horas.
5.2 O candidato poderá impetrar recurso da classificação prévia até às 15 horas do dia 26 de abril
de 2022, através do endereço eletrônico edital022@edu.jaraguadosul.sc.gov.br (anexo IV).
5.3 A classificação final será divulgada no site www.jaraguadosul.sc.gov.br, “Concursos Públicos e
Processos Seletivos”, no dia 26 de abril de 2022, após 15 horas.
5.4 A homologação do processo seletivo será publicada no dia 27 de abril de 2022, no site
www.jaraguadosul.sc.gov.br, “Concursos Públicos e Processos Seletivos” e no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina.
CLÁUSULA VI – DO RECURSO
6.1 Até às 15 horas do dia 26 de abril de 2022, de conhecimento da divulgação da classificação
prévia, o candidato poderá recorrer do resultado, preenchendo o Formulário de Recurso (anexo IV),
fundamentado, através do endereço eletrônico edital022@edu.jaraguadosul.sc.gov.br. Documentos
não enviados na inscrição, não serão aceitos no recurso.
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CLÁUSULA VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
7.1 Os profissionais serão admitidos, em caráter temporário, por regime de direito administrativo
especial, através de processo seletivo público e universal, para atender necessidade temporária
decorrente de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição
Federal.
7.2 Os candidatos serão convocados em observância a ordem da classificação e a conveniência da
Administração.
7.2.1 O candidato classificado e convocado que não aceitar a vaga oferecida poderá ser novamente
convocado ao final da lista.
7.3 O candidato convocado para contratação deverá se apresentar na Diretoria de Gestão de
Pessoas da Prefeitura de Jaraguá do Sul, imediatamente, após o exame médico admissional, sob
a pena de perda do direito ao preenchimento da vaga escolhida.
7.4 O candidato que não comparecer na data agendada pela Administração Pública para a
realização do exame médico admissional, decairá do direito ao preenchimento da vaga.
7.5 O candidato que solicitou extinção de seu contrato de trabalho nos anos de 2021 e 2022 sem o
prazo de 30 (trinta) dias de antecedência, será aplicada a penalidade constante do §4º, do artigo
10, da Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010.
7.6 Não será permitido ao candidato contratado e em exercício, desistir de parte de sua carga
horária, exceto quando for de interesse da Administração.
7.7 Na admissão o candidato deverá apresentar os documentos exigidos pela Diretoria de Gestão
de Pessoas (anexo VII). A não apresentação de tais documentos implicará na perda de todos os
direitos ao preenchimento da vaga.
7.8 A contratação do candidato classificado dependerá, ainda, da aprovação prévia em exames
médico admissionais e da comprovação da habilitação/escolaridade.
7.9 Para os efeitos de remuneração, não serão consideradas as vantagens de natureza individual
dos ocupantes de cargos tomados como paradigma.
7.10 Conforme disposto no Decreto Estadual nº 1.669/2022, a vacinação contra a COVID-19 é
OBRIGATÓRIA para todos os trabalhadores da Educação, assim, a contratação do candidato
classificado fica condicionada à imunização contra COVID-19, a qual encontra-se ofertada (para todas
as redes e sistemas de ensino), neste município, através da Secretaria de Saúde.
7.10.1 A forma de trabalho do candidato contratado será 100% presencial.

7.11 As contratações serão realizadas mediante dotação orçamentária específica e prévia
autorização do Secretário de Administração.
7.12 A contratação de pessoal para jornada semanal na forma inferior à fixada por Lei para o cargo
efetivo do professor substituído dar-se-á com redução proporcional da respectiva remuneração,
observada a conveniência da Administração.
7.13 Para os efeitos de remuneração, não serão consideradas as vantagens de natureza individual
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dos professores ocupantes de cargos tomados como paradigma.
7.14 Aplica-se ao contratado nos termos deste Edital o disposto:
I - na legislação municipal que fixa o auxílio alimentação e auxílio transporte;
II - no artigo da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03 de novembro de 2014, direito de
petição;
III - no artigo da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03 de novembro de 2014, deveres,
proibições, acumulação e responsabilidade do servidor;
IV - no artigo da Lei Municipal Nº 154/2014, de 03 de novembro de 2014, penalidades;
V - no artigo da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03 de novembro de 2014 e na Lei
Municipal Nº 88/09, de 04 de setembro de 2009, que tratam da licença especial à gestante e ao
adotante.
7.15 O contratado nos termos deste Edital não poderá:
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;
II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança;
III - ser novamente contratado com base no mesmo processo seletivo que originou a sua
contratação, ressalvada as prorrogações contratuais.
7.16 A inobservância do disposto no item 7.14 importará na rescisão do contrato, sem prejuízo da
responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão.
7.17 As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado por tempo determinado serão
apuradas mediante Processo Administrativo Disciplinar.
7.18 O contrato firmado de acordo com este Edital extinguir-se-á:
I – pelo término contratual;
II – por iniciativa do contratado;
III – quando o contratado incorrer em infração disciplinar punível com demissão observando a ampla
defesa e o contraditório;
IV – por iniciativa do Poder Executivo.
7.19 A extinção do contrato fundada nos incisos I, II e III do item 7.19. não implicará no pagamento
de indenização.
7.20 A extinção do contrato fundada no inciso IV do item 7.19., decorrente de conveniência
administrativa, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do
que lhe seria devido no período remanescente do contrato.
7.21 O tempo de serviço público objeto de contratação por tempo determinado será computado na
forma prevista em Lei, observada a legislação relativa ao Regime Geral da Previdência Social RGPS.
7.22 A inscrição neste edital valerá como aceitação tácita das normas do Processo Seletivo Público
Simplificado.
7.23 Os candidatos classificados deverão manter atualizados seus endereços (telefones e e-mail)
junto ao Município (Secretaria Municipal da Educação), se responsabilizando pelos prejuízos que
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por ventura vierem a ter em decorrência da não atualização, inclusive os que levarem a
compreensão de sua desistência tácita.
7.24 Fica assegurado à pessoa com deficiência (PcD), 5% (cinco por cento) das vagas existentes,
nos termos do Artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, da Lei Federal Nº 7.853, de 24 de
outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e pela Lei
Complementar Nº 154/2014, de 03 de novembro de 2014, cujas atribuições do cargo sejam
compatíveis com a necessidade de que sejam portadores. O candidato pessoa com deficiência
(PcD) deverá declarar na ficha de inscrição o tipo de deficiência e anexar laudo médico
pericial que comprove a deficiência e se a mesma é compatível com o exercício do cargo ao
qual se inscreveu.
7.25 Não será fornecido ao candidato qualquer documento de caráter individual comprobatório de
classificação.
7.26 A classificação do candidato no Processo Seletivo Público Simplificado não implica
direito à contratação, cabendo ao Município, exclusivamente, a decisão quanto à
conveniência e oportunidade das convocações para provimento das demandas verificadas.
7.27 Caberá ao candidato contratado arcar com as despesas de sua locomoção ou mudança, para
prover demanda em localidade dentro da região de sua escolha.
7.28 A inexatidão de informações e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas
posteriormente a contratação do candidato na insubsistência da inscrição no processo Seletivo
Público Simplificado poderão levar a sua nulidade e consequente rescisão unilateral por parte do
Município, sem prejuízo das cominações legais aplicáveis.
7.29 A simples efetivação da inscrição não gera qualquer direito ao candidato.
7.30 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo designada pelo
Prefeito Municipal ou, após contratação, pelo Secretário Municipal da Educação, conforme o caso.
7.31 Não poderão ser contratados os interessados com penalidade por Processo de Sindicância e
ou Administrativo Disciplinar.
7.32 O candidato deve tomar conhecimento das atribuições do respectivo cargo (anexo V).
7.33 As despesas decorrentes da execução deste Edital correrão por conta de dotação específica
consignada no orçamento.
7.34 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Jaraguá do Sul, 19 de abril de 2022.

Ivana Atanásio Dias
Secretária de Educação
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Portaria nº 005/2021

ANEXO I
EDITAL Nº 022/2022 - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
(
) Fonoaudiólogo - REDA
( ) Psicólogo - REDA
(
) Terapeuta Ocupacional - REDA
(
) Administrador Escolar - REDA
(
) Coordenador Pedagógico - REDA
(
) Professor de Ensino Fundamental - Ensino Religioso - REDA
(
) Professor de Ensino Fundamental - Matemática - REDA
(
) Professor de Ensino Fundamental - Arte-Música - REDA
(
) Tradutor e Intérprete de Libras de Nível Médio - REDA
*é permitida apenas a inscrição em um dos cargos (item 3.6 do Edital)

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome candidato: ___________________________________________________________________
Data Nasc.:____/____/______CPF:__________________________ RG: ______________________
Endereço: _________ ____________________________________________ Nº: _______________
Bairro: _____________________________Cidade: ____________________________ UF: ________
Fone de contato: ___________________________ Celular (whats): _______________________________
E-mail: _________________________________________________________________________
( ) PCD (anexar laudo médico) Tipo de deficiência: ________________________________________

_______________________________________
Assinatura do Candidato
Para preenchimento da Comissão:
Habilitação: doutorado ( )
mestrado ( )
Pontuação tempo de serviço: _______________

especialização ( )

habilitado ( )
_____________________________
Visto Comissão

encaminhar para o e-mail: edital022@edu.jaraguadosul.sc.gov.br
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ANEXO II
(Carimbo ou papel timbrado do Estabelecimento de Ensino)

DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Declaramos para os devidos fins que ___________________________________________, matrícula nº
_____________,

conta

com

o

(s)

seguinte

(s)

serviço

prestado

no

cargo

de

________________________________________ (Municipal, Estadual ou Particular) até 31 de março de
2022, conforme:
●

de

____/

de

____/

de

____/

____ de ________ a ______/_____/_____
●
____ de ________ a ______/_____/_____
●
____ de ________ a ______/_____/_____

Totalizando: _____ anos, ______ meses e _______ dias.

Jaraguá do Sul, _____ de _______________ de 2022.

__________________________________
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Carimbo e assinatura do Responsável

ANEXO III
(Carimbo ou papel timbrado do Estabelecimento de Ensino)

DECLARAÇÃO DE APOSENTADORIA
(para o cargo de Professor)

Eu __________________________________________________, CPF nº ______________________,
declaro ser aposentado desde _____/_____/_____

Jaraguá do Sul, _____ de _______________ de 2022.

__________________________________
Carimbo e assinatura do Responsável
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ANEXO IV
RECURSO

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________________________
INSCRIÇÃO: _________________ (se tiver) CARGO INSCRITO: _____________________________
MOTIVO: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________

(Para uso da Secretaria Municipal da Educação)
DEFERIDO
INDEFERIDO

Jaraguá do Sul, _______ de ______________ de 2022.

____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
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ASSINATURA DO CANDIDATO

encaminhar para o e-mail: edital022@edu.jaraguadosul.sc.gov.br

ANEXO V
CARGO, SALÁRIO MENSAL, JORNADA DE TRABALHO, VAGAS E ESCOLARIDADE
Cargo

Salário
Mensal

CH
semanal

Nº
Vagas

Fonoaudiólogo - REDA

R$ 4.417,62

40 horas

01

Psicólogo - REDA

R$ 4.417,62

40 horas

01

30 horas

01

Terapeuta Ocupacional REDA

Administrador Escolar - REDA

R$ 3.681,35

R$ 3.681,35

40 horas

01

Coordenador Pedagógico REDA

R$ 3.681,35

40 horas

01

Professor de Ensino
Fundamental - REDA - ArteMúsica

R$ 4.093,66

40 horas

01

Professor de Ensino
Fundamental - REDA - Ensino
Religioso
Professor de Ensino
Fundamental - REDA Matemática
Tradutor e Intérprete de
LIBRAS de Nível Médio REDA

Escolaridade
Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia, com
registro, quando necessário e/ou solicitado, no Conselho
ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão.
Carteira de Habilitação na categoria B.
Ensino Superior Completo em Psicologia, com Registro
no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da
Profissão, com Curso de Especialização em Psicologia
Educacional ou Psicopedagogia.
Possuir CNH categoria B.
Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional,
com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do
Exercício da Profissão. Carteira de Habilitação na
categoria B.
Licenciatura Plena em Pedagogia; Licenciatura Plena
em Pedagogia com Habilitação em Administração
Escolar; Licenciatura Plena (curso voltado à docência)
com Pós-Graduação em Administração Escolar;
Licenciatura Plena em Gestão Educacional (Escolar);
Licenciatura Plena (curso voltado à docência) com PósGraduação em Gestão Educacional (Escolar).
Licenciatura Plena em Pedagogia; Licenciatura Plena
em Pedagogia com Habilitação em Orientação
Educacional ou Supervisão Educacional (Escolar) ou
Gestão Educacional (Escolar);
Licenciatura Plena (curso voltado à docência) com PósGraduação em Orientação Educacional ou Supervisão
Educacional (Escolar) ou Gestão Educacional
(Escolar).
Licenciatura Plena na área de atuação (Música).

R$ 3.681,35

40 horas

01

Licenciatura Plena na área de atuação (Ensino
Religioso); ou Ensino Superior/Licenciatura ou
Especialização com Disciplina Correlata (Cultura
Religiosa, Pluralidade Religiosa, Fundamentos do
Ensino Religioso, Metodologia do Ensino Religioso) –
concluída.

R$ 3.681,35

40 horas

01

Licenciatura Plena na área de atuação (Matemática).

R$ 3.067,80

40 horas

01

Ensino Médio Completo com certificado de
Proficiência na Tradução e Interpretação da LIBRAS Língua Portuguesa, reconhecido pelo INES ou FENEIS
ou por instituições de ensino superior ou instituições
credenciadas por secretarias de educação;
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e/ou Ensino Médio Completo com cursos de extensão
universitária em LIBRAS com, no mínimo, 180h ou
curso de formação continuada em LIBRAS com, no
mínimo, 180h

ANEXO VI
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Atribuições comuns a todos os cargos:
Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento aos objetivos do município.
Potencializar as habilidades técnicas e específicas da atribuição profissional buscando capacitação e formação
continuada, e também habilidades de gestão e cognição através do trabalho em equipe e polivalência.
Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos
●
internos e legislação aplicável, visando à adequada e imediata disponibilidade dos mesmos.
Deslocar-se até o local que será realizado o trabalho, seja internamente ou em campo.
●
Utilizar equipamentos de proteção e adotar rotinas que propiciem segurança e bem estar pessoal e das pessoas
●
do seu convívio no trabalho.
Ser assíduo e pontual.
●
Apresentar-se adequadamente, utilizando vestimenta adequada ao ambiente e função.
●
Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
●
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme demanda.
●

●
●

FONOAUDIÓLOGO - REDA
Missão: Realizar procedimentos de fonoaudiologia, prezando pela saúde e qualidade de vida dos usuários, prestando
assistência integral a este e também à sua família e/ou cuidador, para recuperação e aperfeiçoamento dos pacientes no que
se refere aos aspectos físico, social e psicológico.
Responsabilidades
- Buscar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala, objetivando a qualidade de vida dos pacientes:
- Avaliando e identificando problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral;
- Empregando técnicas próprias de avaliação como exames fonéticos, da linguagem, audiometria, impedanciometria,
gravação e outras;
- Estabelecendo o plano de treinamento ou terapêutico.
- Prestar atendimento a pacientes, familiares e/ou cuidadores para prevenção, habilitação e/ou reabilitação de pessoas:
- Identificando a origem dos distúrbios;
- Realizando contatos com a escola e outros cuidadores do paciente quando necessário;
- Utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia;
- Planejando, desenvolvendo e executando campanhas de incentivo a prevenção;
- Desenvolvendo estratégias e atividades terapêuticas com grupos especiais (gestantes, neonatos, idosos, entre outros);
- Encaminhando os indivíduos para médicos, psicólogos, dentistas e demais profissionais da saúde conforme a
necessidade identificada.
- Complementar o diagnóstico de pacientes, emitindo pareceres quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de
reabilitação fonoaudióloga.
- Promover, aprimorar e prevenir aspectos relacionados à audição, linguagem (oral e escrita), motricidade oral e voz,
favorecendo o processo de ensino aprendizagem dos educandos da rede de ensino do município:
- Realizando capacitações e assessorias por meio de esclarecimentos, palestras, orientação, estudo de casos, entre outros;
- Planejando, desenvolvendo e executando programas fonoaudiológicos;
- Orientando quanto ao uso da linguagem, motricidade oral, audição e voz;
- Realizando observações e triagens fonoaudiológicas com posterior devolutiva e orientação aos pais, professores e equipe
técnica;
- Contribuindo na realização do planejamento e das práticas pedagógicas da instituição.
- Elaborar projetos e desenvolver trabalhos que visem a prevenção, promoção e reabilitação da fala, visando melhorar e
incrementar o atendimento fonoaudiológico.
- Participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem e suas consequências na expressão,
promovendo a melhoria e aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais, subsidiando ações e decisões.
- Promover a formação continuada na área de Educação Especial para os profissionais da Educação e estagiários e
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auxiliares de turma da rede municipal.
- Participar da avaliação da necessidade da contratação de estagiários/auxiliares de turma nas classes que têm alunos com
deficiências, altas habilidades/superdotados e transtorno global do desenvolvimento.
- Manter o registro das atividades realizadas, preenchendo os formulários necessários.
PSICÓLOGO - REDA
- Buscar a diminuição do sofrimento psíquico em usuários que precisam de atendimento psicológico, bem como em seus
familiares e grupos sociais em que está vinculado:
- Triando e avaliando novos e antigos pacientes;
- Aplicando testes psicológicos;
- Diagnosticando e avaliando distúrbios emocionais, mentais e de adaptação social;
- Encaminhando o usuário para os profissionais adequados conforme a demanda identificada;
- Promovendo grupos de atendimento psicoterápico e oficinas artesanais;
- Realizando diagnósticos psicológicos, psicoterapia e atendimentos emergenciais;
- Acompanhando o desenvolvimento dos usuários e a evolução de intervenções realizadas.
- Possibilitar a compreensão do comportamento humano, individual ou em grupo, aplicando os conhecimentos teóricos e
técnicos da psicologia, com o objetivo de identificar e intervir nos fatores determinantes das ações e dos sujeitos, em sua
história pessoal, familiar e social, vinculando-as também a condições políticas, históricas e culturais.
- Promover a qualidade, a valorização e a democratização do sistema educacional:
- Participando da elaboração de planos e políticas;
- Auxiliando na elaboração de procedimentos educacionais diferenciados;
- Analisando características de indivíduos portadores de necessidades especiais;
- Prestando orientação psicológica aos educadores e educandos no processo de ensino-aprendizagem;
- Orientando pais e responsáveis sobre processos de integração em unidades sociais e programas de atendimento
específico de crianças e adolescentes.
- Realizando pesquisa, diagnóstico e intervenção em grupo e/ou individual com os envolvidos no processo educacional;
- Promovendo a reeducação no caso de dificuldades escolares e familiares, buscando o desenvolvimento do aluno;
- Analisando, recomendando, acompanhando e avaliando programas de ensino para alunos com necessidades
educacionais especiais.
- Elaborar, encaminhar, acompanhar e avaliar projetos e programas envolvendo família, escola e comunidade, em parceria
com outros profissionais quando houver a necessidade.
- Proporcionar o desenvolvimento dos recursos humanos, utilizando princípios e métodos da psicologia, coordenando e
executando projetos e processos de recrutamento e seleção, integração de novos funcionários, bem como realizando a
análise ocupacional dos cargos, propondo melhorias das condições ambientais, relacionais, materiais e outros.
- Assessorar os profissionais da medicina na análise e interpretação de laudos e diagnósticos psicológicos de servidores.
- Elaborar diagnósticos da capacidade laborativa residual de servidores, analisando em conjunto com profissionais da
equipe multidisciplinar, os indicadores necessários à readaptação/recapacitação funcional, bem como indicar as funções
compatíveis com as condições do servidor a ser reabilitado.
- Realizar avaliação, orientação, encaminhamento e acompanhamento de servidores com problemas referentes à ingestão
de álcool e outras drogas.
- Colaborar para a ampliação da visão da realidade psico-social à qual os usuários estão inseridos, por meio do
acompanhamento técnico, através de visitas a hospitais, escolas, domicílios e outros, sempre que necessário.
- Elaborar laudos, pareceres e outros documentos técnicos relacionados à sua atuação junto ao Município de Jaraguá do
Sul.
- Auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, coordenando e executando programas, projetos e
políticas sociais desenvolvidos pela administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos
municípios, em conformidade com SUS, SUAS, Estatuto da Criança e do Adolescente, Conselhos Profissionais de
Psicologia e Legislação Municipal, bem como buscando subsídios para os programas sociais, orientando aos familiares
(população alvo), sempre em busca da qualidade de vida da municipalidade.
- Desenvolver modalidades de atendimento individual e em grupo, atendendo aos objetivos da proteção básica da política
nacional de assistência social, e considerando o objetivo da intervenção em diferentes situações, família, em seus membros
ou indivíduos.
- Facilitar processos de identificação, construção e atualização de potenciais individuais, grupais e comunitários,
fortalecendo atividades e positividades já existentes nas interações entre os moradores, nos arranjos familiares e a ação
de grupos, propiciando formas de convívio familiar, comunitário e favorecendo a criação de laços afetivos e colaborativos
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entre os atores envolvidos.
- Colaborar com a construção de processos de mediação, organização, mobilização social e participação dialógica que
impliquem na efetivação de direitos sociais e na melhoria das condições de vida presentes no território de abrangência do
CRAS.
- Promover o desenvolvimento de habilidades, potencialidades e aquisições, articulação e fortalecimento das redes de
proteção social, mediante assessoria a instituições e grupos comunitários.
- Desenvolver o trabalho social articulado aos demais trabalhos da rede de proteção social, tendo em vista os direitos a
serem assegurados ou resgatados e a completude da atenção em rede.
- Contribuir na educação permanente dos profissionais da assistência social.
- Elaborar e executar programas de prevenção, assistência, apoio, educação e outros, atendendo plenamente os usuários,
integrando a equipe multiprofissional das instituições em geral.
- Proporcionar a disseminação do conhecimento, coordenando e desenvolvendo pesquisas experimentais, teóricas e
clínicas, palestras, grupos educacionais, entre outros.
- Participar da elaboração de projetos na sua área de trabalho, visando atender as demandas existentes.
- Manter o registro dos atendimentos realizados, documentando as ações realizadas, possibilitando o entendimento e
acompanhamento dos casos.
TERAPEUTA OCUPACIONAL - REDA
Missão: Promover a interação do indivíduo com deficiência física, psíquica e social, sua inserção familiar e social,
dedicando-se ao resgate da sua auto-estima, realização e autocuidado, a fim de melhorar o seu estado psicológico, social,
laborativo e de lazer.
Responsabilidades
- Realizar avaliações, diagnósticos e acompanhamento referente às necessidades e demandas do desempenho ocupacional,
ou seja, das relações do sujeito/família/grupo com as atividades/ocupações da vida humana (atividades da vida diária de
autocuidado, do trabalho/renda, as socioculturais, lazer).
- Planejar, coordenar, desenvolver, acompanhar e avaliar estratégias nas quais as atividades humanas são definidas como
tecnologia complexa de mediação sócio ocupacional para a emancipação social, desenvolvimento socioambiental,
econômico e cultural de pessoas, famílias, grupos e comunidades.
- Realizar ações relacionadas à terapia ocupacional que contribuam com o desenvolvimento e reabilitação da clientela
atendida:
- Utilizando-se de técnicas específicas nos níveis preventivo, curativo, de reabilitação e/ou inclusão social;
- Realizando visitas domiciliares;
- Atendendo e identificando o paciente;
- Explicando os procedimentos;
- Avaliando as habilidades funcionais de portadores de transtornos;
- Identificando alterações nas suas funções práxicas, considerando sua faixa etária e/ou desenvolvimento da sua formação
pessoal, familiar e social;
- Realizando encaminhamentos conforme a demanda identificada;
- Elaborando, planejando e executando atividades terapêuticas, individuais e/ou grupais;
- Prestando orientações da importância da higiene pessoal, alimentação balanceada, banho de sol, entre outras.
- Possibilitar a redução das deficiências dos pacientes, planejando trabalhos individuais e/ou em grupos:
- Desenvolvendo a criatividade, motricidade em atividades manuais, horticultura e outros;
- Estabelecendo tarefas de acordo com as prescrições médicas.
- Executar o treinamento das funções para o desenvolvimento das capacidades de desempenho das Atividades de Vida
Diária (AVDs) e Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs) para as áreas comprometidas no desempenho
ocupacional, motor, sensorial, perceptocognitivo, mental, emocional, comportamental, funcional, cultural, social e
econômico de crianças, adolescentes, adultos e idosos.
- Planejar e executar atividades orientadas para a participação e facilitação no desempenho ocupacional e expressivo de
pessoas com deficiência, com processos de ruptura de rede, de risco, desvantagem e vulnerabilidade social nos diversos
ciclos da vida.
- Desenvolver atividades por meio de tecnologias de comunicação, informação, de tecnologia assistiva e de acessibilidade
além de favorecer o acesso à inclusão digital como ferramentas de empoderamento para pessoas, famílias, grupos e
comunidades: promover adaptações de jogos, brincadeiras e brinquedos; criar equipamentos e adaptações de acesso ao
computador e software; utilizar sistemas de comunicação alternativa, adaptações; promover adequações posturais para o
desempenho ocupacional por meio de adaptações instrumentais; realizar adaptações para déficits sensoriais (visuais,
auditivos, táteis, dentre outros) e cognitivos em equipamentos e dispositivos para mobilidade funcional; adequar unidades
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computadorizadas de controle ambiental; promover adaptações estruturais em ambientes domésticos, laborais, em espaços
públicos e de lazer; promover ajuste, acomodação e adequação do indivíduo a uma nova condição e melhoria na qualidade
de vida ocupacional.
- Realizar acompanhamento de indivíduo e sua família para conhecimento de sua história ocupacional e participativa na
comunidade em que habita a sim de desenvolver estratégias de pertencimento sociocultural e econômico, adaptações
ambientais e urbanísticas, mobilidade, acessibilidade e outras tecnologias de suporte para inclusão sociocomunitária.
- Realizar o acompanhamento técnico, através de visitas a pacientes do sistema público em hospitais, escolas, domicílios,
e outros locais de interesse da prefeitura sempre, bem como promover adaptações estruturais nestes ambientes.
- Propiciar o desenvolvimento das potencialidades de usuários para determinados trabalhos, preparando programas
ocupacionais.
- Auxiliar no desenvolvimento de programas e agilizar a reabilitação de pacientes, coordenando os trabalhos envolvidos
e acompanhando os usuários na execução das tarefas prescritas.
- Realizar atividades em conjunto com os demais profissionais, como o desenvolvimento de oficinas artesanais e
atividades comunitárias, enfocando a interação do indivíduo na comunidade.
- Promover a adaptação de recursos e materiais para adequação de posturas e atividades diversas, no ambiente em que o
paciente está incluído, desenvolvendo ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, no nível individual
e coletivo.
- Trabalhar no campo social com pessoas, famílias ou grupos em situação de migração, deslocamento, asilo ou refúgio
por meio de atividades como tecnologia de mediação sócio ocupacional a fim de fortalecer e/ou de desenvolver redes de
suporte e de trocas afetivas, econômicas, adaptações ambientais, organização da vida cotidiana, construção de projetos de
vida, acessibilidade e outras tecnologias de suporte para inclusão sociocomunitária e de favorecimento do diálogo
intercultural.
- Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais, subsidiando decisões e ações, bem como
participando efetivamente dos processos de planejamento e avaliação das mesmas.
- Estudar casos e contribuir na sua área de atuação, preventiva e corretivamente, participando de equipes multidisciplinares,
interdisciplinares e transdisciplinares.
- Avaliar e intervir no desempenho ocupacional do estudante no contexto escolar, principalmente no que se refere aos
alunos com deficiências, transtornos de aprendizagem e/ou transtornos mentais;
- Orientar os profissionais das unidades escolares e os familiares dos alunos sobre as atividades de vida diária (AVDs);
- Orientar sobre autocuidados, questões motoras, sensoriais e neurológicas;
- Orientar sobre a execução das atividades escolares, dificuldade de orientação espacial e temporal;
- Atuar na adaptação de mobiliário, prescrição e adaptação de cadeiras de rodas, cadeira de sala de aula adequada e de
material escolar específico;
- Capacitar e treinar os alunos e professores para o uso de tecnologia assistiva;
- Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes pedagógicas, subsidiando decisões e ações, bem como participando
efetivamente através de orientações nos processos de planejamento e avaliação das mesmas;
- Estudar casos e contribuir na sua área de atuação, preventiva e corretivamente, participando da equipe multidisciplinar
da Educação Especial;
- Realizar formações para profissionais da equipe escolar, equipe de Educação Especial (SAP e AEE) e familiares, quando
necessário.
Professor de Ensino Fundamental - REDA (Arte-Música, Ensino Religioso e Matemática)
- Elaborar um plano de trabalho aplicável à unidade de ensino de acordo com o Projeto Pedagógico da Escola e a
Proposta Curricular do Município, definindo objetivos gerais e específicos, metodologias, estratégias de ensino,
instrumentos e critérios de avaliação, prevendo o estudo de temas transversais, entre outros, de modo a cumprir com a
legislação vigente.
- Planejar atividades sistematizadas, desafiadoras e condizentes aos conteúdos e habilidades propostas, estimulando os
alunos e contribuindo com o desenvolvimento do seu aprendizado.
- Contribuir para a formação do aluno para o exercício da plena cidadania.
- Promover um clima favorável à aprendizagem, ao bem-estar e ao desenvolvimento afetivo, emocional e social dos
educandos.
- Orientar e acompanhar os alunos em suas dificuldades de aprendizagem, procedendo o encaminhamento daqueles cuja
solução estejam fora de sua competência, preenchendo documentação exigida.
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- Comunicar ao serviço de orientação e/ou supervisão educacional a infrequência do aluno e toda suspeita de violência
doméstica.
- Zelar pela aprendizagem de todos os alunos, oferecendo recursos e estratégias de ensino diferenciadas, considerando
suas diferenças culturais, econômicas, étnicas, sociais, cognitivas e religiosas.
- Oportunizar momentos de estudos focando a recuperação da aprendizagem dos alunos sempre que o seu desempenho
for abaixo do esperado.
- Utilizar metodologia adequada à faixa etária dos educandos, estimulando seu processo de desenvolvimento cognitivo.
- Apresentar domínio de classe com autoridade, respeito e cooperação, mantendo o bom relacionamento com os alunos.
- Orientar os alunos na realização das atividades propostas.
- Desenvolver, em seus alunos, hábitos e atitudes de conservação ambiental.
- Avaliar o aluno de forma contínua e sistemática no processo de ensino e de aprendizagem, utilizando diferentes
instrumentos de avaliação (apresentação oral de pesquisas, observações sistemáticas dos alunos, prova, autoavaliação),
conforme Projeto Pedagógico da escola e Proposta Curricular do Município.
- Corrigir as atividades desenvolvidas, esclarecendo dúvidas quanto às dificuldades apresentadas pelos alunos.
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, participando de reuniões com
pais, recebendo-os pessoalmente, individualmente ou em grupo, conforme Projeto Pedagógico da escola.
- Participar e colaborar em eventos previstos no calendário escolar (conselhos de classe, reuniões pedagógicas, atividades
culturais e esportivos, entre outros).
- Executar o registro das avaliações e o fechamento e registro de médias parciais e finais dos alunos.
- Respeitar e cumprir prazos estabelecidos pela coordenação para a entrega de projetos, relatórios, planos de cursos,
planejamentos, avaliações e outros documentos.
- Avisar, com antecedência, a direção da escola, quando não puder cumprir seu horário de trabalho, organizando-se para
que os alunos não tenham prejuízo na aprendizagem.
- Repor as aulas que não foram ministradas, mas que estavam previstas no calendário escolar, visando o cumprimento dos
dias de efetivo trabalho escolar e dos objetivos previstos.
- Atualizar-se continuamente na área de atuação, através de pesquisas, cursos de extensão, seminários, congressos, leitura
de livros especializados, entre outros, para a permanente melhoria da formação acadêmica e da qualidade do ensino.
- Participar de encontros e cursos de formação continuada oferecidos pela Semed.
- Fazer adequação curricular e avaliação para alunos com Necessidades Educativas Especiais com ou sem deficiências de
acordo com a o Projeto Pedagógico da Escola e orientações dos profissionais da Educação Especial (CDA, APAE, AMA).
- Realizar escolha de materiais pedagógicos, bem como do livro didático (PNLD) de acordo com o Projeto Pedagógico
da escola e Proposta Curricular do Município.
Administrador Escolar - REDA
- Administrar, coordenar e supervisionar as atividades pertinentes à escola, no âmbito pedagógico e administrativo, tais
como: regimento escolar, projeto político pedagógico, recursos financeiros, humanos, materiais, pedagógicos e físicos,
mantendo organizadas as documentações de acordo com as normas internas e legais, visando o atendimento dos
programas específicos da unidade escolar.
- Possibilitar que a escola cumpra sua função social e a construção do conhecimento.
- Diagnosticar junto à comunidade (especialistas, professores, pais e/ou responsáveis e alunos), as suas reais necessidades.
- Contribuir para que todos os funcionários da escola se comprometam com o atendimento das reais necessidades dos
alunos.
- Atualizar-se continuamente na área de atuação, através de pesquisas, cursos de extensão, seminários, congressos, leitura
de livros especializados, entre outros, para a permanente melhoria da formação acadêmica e da qualidade do ensino.
- Participar de encontros e cursos de formação continuada oferecidos pela Semed.
- Desenvolver ação integrada com a Direção escolar e os professores na busca de alternativas que visem solucionar e/ou
minimizar eventuais problemas ocasionados pela falta de professores.
- Dar encaminhamentos, de sua competência, às decisões do conselho de classe.
- Participar cooperativamente das programações e realizações da Unidade Escolar.
- Participar, com os demais membros da Unidade Escolar, da construção do Projeto Pedagógico e Plano Escolar Anual,
acompanhando sua execução visando ao melhor uso dos recursos físicos e materiais, bem como a sua permanente
manutenção e reposição.
- Planejar e coordenar, em conjunto com a direção, as atividades escolares no que concerne a calendário escolar,
composição de turmas, distribuição de carga horária, lista de materiais, preenchimento de formulários para escolha de
livros didáticos, recreio pedagógico monitorado, dentre outros.
- Participar das reuniões pedagógicas e da diretoria da APP.
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- Assegurar a autenticidade, guarda, preservação e o sigilo de todos os documentos que tramitam no estabelecimento de
ensino.
- Promover a gestão transparente dos recursos públicos repassados pelo governo federal e/ou municipal e recursos
advindos de promoções e eventos organizados pela escola através da Associação de Pais e Professores.
- Articular, facilitar, mediar e motivar o processo de autodesenvolvimento da equipe docente, através das ações que
promovam evolução positiva no desempenho pedagógico, nas relações de trabalho e nas atitudes frente às suas funções.
- Diagnosticar junto à comunidade escolar as reais necessidades e recursos disponíveis, levando-as ao conhecimento da
diretoria da APP, bem como solicitar e administrar junto à Direção e diretoria da Associação de Pais e Professores - APP,
todos os recursos financeiros, materiais, físicos e humanos necessários à viabilização do Projeto Pedagógico da Unidade
Escolar.
- Administrar o estoque de materiais didáticos, realizando a sua reposição, bem como, a aquisição de novos.
- Buscar alternativas de infraestrutura para tornar a escola acessível, atendendo alunos com Necessidades Educativas
Especiais com ou sem deficiências.
- Auxiliar na composição do quadro de professores das turmas de alunos e da organização do horário de aula do corpo
docente.
- Administrar assuntos referentes à merenda escolar:
- Discutindo com a comunidade escolar, juntamente com a nutricionista e merendeira, a qualidade, quantidade, preparo,
distribuição e aceitação da alimentação escolar, tomando providências para que sejam atendidas as necessidades dos
alunos;
- Acompanhar o preparo e o controle de estoque da alimentação escolar;
- Supervisionar o acondicionamento correto dos alimentos, observando o prazo de validade.
- Elaborar e manter atualizados os registros e informações estatísticas, analisando, interpretando e divulgando os índices
de desempenho da escola como aprovação, reprovação, frequência e evasão, a fim de estabelecer novas metas para
alcançar a eficiência institucional.
- Emitir relatórios administrativos relacionados ao funcionamento da instituição.
- Manter o controle e registro da assiduidade, pontualidade, frequência e férias de professores e demais funcionários da
Unidade Escolar.
- Zelar pelo cumprimento das normas da escola ou centro de educação infantil, bem como pelo cumprimento das
atribuições registradas nos planos da Unidade Escolar.
- Presidir o funcionamento dos serviços administrativos e burocráticos, orientando-os e acompanhando-os.
- Participar da elaboração, execução e avaliação dos planos da Unidade Escolar.
- Realizar o levantamento anual do patrimônio escolar, conferindo e solicitando entradas e baixas, com a finalidade de
promover transferências do acervo do patrimônio.
- Aplicar recursos da descentralização financeira, em conformidade com a lei, principalmente no pagamento de taxas de
água, luz, telefone, manutenção de equipamentos, compra de material de higiene e limpeza, didático e de expediente.
- Realizar prestação de contas referentes ao repasse financeiro do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, da
autonomia de gestão e recursos da Associação de Pais e Professores - APP, elaborando processo de encaminhamento de
primeira via de notas fiscais, extratos bancários e pareceres fiscais aos órgãos competentes no prazo estipulado.
COORDENADOR PEDAGÓGICO - REDA
- Atuar nas diferentes áreas (supervisão e orientação escolar) direcionando o trabalho pedagógico na escola, integrando a
escola e a comunidade na qual se insere, orientando e estimulando a concretização de um projeto transformador sob o
qual são elaborados esforços coletivos para que se efetive a qualidade em todo processo educacional.
- Possibilitar que a escola cumpra sua função social e a construção do conhecimento.
- Elaborar o plano de trabalho anual.
- Participar e viabilizar a elaboração de projetos educacionais e da proposta pedagógica do Sistema Municipal de Ensino
e outras atividades que visem à melhoria do processo educacional.
- Participar do diagnóstico da escola junto a comunidade escolar, identificando o contexto socioeconômico e cultural que
o aluno está inserido e as suas reais necessidades educativas.
- Participar do processo de elaboração do projeto pedagógico e regimento escolar buscando garantir o seu cumprimento.
- Coordenar, planejar, orientar e avaliar, juntamente com a direção, o processo pedagógico.
- Cooperar no planejamento e execução de ações que promovam a articulação entre escola, família e comunidade.
- Atuar de forma articulada com todos os profissionais da Unidade Escolar.
- Promover o aperfeiçoamento dos professores através de reuniões pedagógicas e encontros de estudos e ainda estimular
os professores à prática da pesquisa e à participação em cursos, seminários e outras formas de formação continuada.
- Orientar, acompanhar e avaliar, permanentemente, o planejamento das aulas dos professores, o diário de classe e a prática
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dos professores, sugerindo metodologias que enriqueçam o processo ensino aprendizagem, assim como, analisar os
instrumentos de avaliação antes de sua aplicação.
- Articular para que os profissionais da Unidade Escolar se comprometam com o atendimento às reais necessidades
educacionais dos alunos, especialmente aqueles que apresentam necessidades educacionais especiais.
- Orientar o trabalho do professor para elaboração de um currículo escolar contextualizado, que garanta a adoção de
conhecimentos atualizados, relevantes e adequados à proposta curricular do Município.
- Orientar e acompanhar a avaliação da aprendizagem, dando ênfase aos princípios da avaliação formativa (criterial e
processual), planejando e viabilizando ações de recuperação da aprendizagem dos alunos.
- Avaliar, juntamente com os professores e direção, os resultados do processo de ensino e de aprendizagem, analisando o
desempenho escolar e propondo novas oportunidades de aprendizagem aos alunos que apresentam dificuldades,
objetivando a superação das mesmas.
- Registrar as orientações feitas aos professores, solicitando a sua assinatura.
- Coordenar e participar cooperativamente, juntamente com o diretor, da organização, promoção e avaliação das reuniões
pedagógicas, reuniões de Conselho de Classe, realizando momentos de estudos e reflexões.
- Contribuir para que todos os funcionários da escola se comprometam com atendimento das reais necessidades educativas
dos alunos.
- Participar cooperativamente das programações e realizações da Unidade Escolar, tais como homenagens, ações cívicas
e culturais, eventos escolares, de formação, gincanas, viagens de estudos, formaturas, concursos, efemérides, mostras de
trabalhos, etc.
- Desenvolver ação integrada com a direção escolar e os professores na busca de alternativas educativas que visem
solucionar e/ou minimizar eventuais problemas ocasionados pela falta de professores.
- Articular, em parceria com a direção, a dinâmica de atendimento aos alunos na ausência do professor.
- Elaborar o quadro de horários das aulas, por turma.
- Incentivar e acompanhar o uso pedagógico das tecnologias, do ambiente escolar.
- Priorizar o atendimento aos professores, alunos e pais em detrimento de atividades burocráticas.
- Analisar o índice de aproveitamento dos alunos, através de indicadores ou referenciais nacionais e locais.
- Manter atualizados os indicadores (IDEB, Prova Brasil, ANA, entre outros) e informações pertinentes à área de atuação,
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando à adequada e imediata disponibilidade dos mesmos.
- Analisar as causas do baixo rendimento dos alunos, juntamente com os professores e direção.
- Manter atualizado os registros de acompanhamento dos alunos, tais como: ficha de registro de sala de aula (constando
dados sobre: pontualidade, assiduidade, comportamento e rendimento escolar).
- Auxiliar em ações e projetos que garantam o acesso e a permanência do aluno na escola.
- Garantir o registro das análises e decisões do Conselho de Classe e dar os encaminhamentos necessários.
- Acompanhar, orientar e auxiliar os professores que atuam com alunos com necessidades educativas especiais.
- Organizar e participar do recreio monitorado em parceria com os demais segmentos da Unidade Escolar.
- Orientar alunos para a escolha consciente de representantes de classe (líderes, Grêmio Estudantil e outros), assessorandoos em suas atividades.
- Encaminhar alunos a outros profissionais/especialistas, quando necessário, informando dados e acompanhando o
processo.
- Fazer encaminhamentos necessários junto ao Conselho Tutelar, priorizando o respeito às diretrizes do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
- Mediar eventuais situações de conflito entre alunos, pais, professores e comunidade escolar.
- Estabelecer diálogo claro e coerente com os pais dos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem ou problemas
comportamentais, tomando atitudes cabíveis conforme Regimento Escolar e o Projeto Pedagógico.
- Promover acesso à informação para continuidade dos estudos dos alunos do 9º ano.
- Buscar formação continuada, participar das reuniões, encontros e cursos da área de atuação.
- Participar de encontros e cursos de formação continuada oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação.
- Atualizar-se continuamente na área de atuação, através de pesquisas, cursos de extensão, seminários, congressos, leitura
de livros especializados, entre outros, para a permanente melhoria da formação acadêmica, bem como para o exercício
das habilidades de gestão e da qualidade do ensino.
- Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando alcançar os objetivos inerentes à função.
- Viabilizar e acompanhar o processo de estágio dos profissionais na área da educação.
- Participar da elaboração do plano de aplicação financeira.
- Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento aos objetivos do Município.
- Potencializar as habilidades técnicas e específicas da atribuição profissional, buscando capacitação e formação
continuada, e também habilidades de gestão e cognição através do trabalho em equipe e polivalência.
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- Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos internos e
legislação aplicável, visando à adequada e imediata disponibilidade dos mesmos.
- Deslocar-se até o local que será realizado o trabalho, seja na Prefeitura ou em campo.
- Utilizar equipamentos de proteção e adotar rotinas que propiciem segurança e bem-estar pessoal no trabalho.
- Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
- Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme demanda.
TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS DE ENSINO MÉDIO - REDA
- Intermediar processos interativos que envolvam determinadas intenções conversacionais e discursivas, aplicando
técnicas de interpretação, facilitando e mediando a comunicação entre surdos e ouvintes, visando contribuir com o
processo de comunicação.
- Realizar tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para o Português oral e escrito e do Português
oral e escrito para a Libras.
- Processar as informações apresentadas na língua fonte, fazendo escolhas lexicais, estruturais, semânticas e pragmáticas
na língua alvo.
- Participar de atividades extraclasse, tais como: palestras, cursos, jogos, encontros, debates, visitas, reuniões e/ou outros
eventos pedagógicos promovidos pela escola em conjunto com a turma em que exercite a função como intérprete.
- Atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das instituições de ensino e repartições públicas.
- Atuar de maneira ética e discreta, em respeito à comunidade surda e ouvinte.
- Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento aos objetivos do Município.
- Potencializar as habilidades técnicas e específicas da atribuição profissional, buscando capacitação e formação
continuada, e também habilidades de gestão e cognição através do trabalho em equipe e polivalência.
- Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos internos e
legislação aplicável, visando à adequada e imediata disponibilidade dos mesmos.
- Deslocar-se até o local que será realizado o trabalho, seja na Prefeitura ou em campo.
- Utilizar equipamentos de proteção e adotar rotinas que propiciem segurança e bem-estar pessoal no trabalho.
- Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
- Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme demanda.

ANEXO VII

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO DE ACT’s

(devem ser apresentados somente no momento da contratação)
⮚

⮚
⮚
⮚

Cópia da certidão de nascimento, para solteiros ATUALIZADA (últimos 6 meses);
Cópia da certidão de casamento ATUALIZADA (últimos 6 meses);
Cópia do comprovante de endereço atual (água, energia ou telefone no nome da pessoa)
OU declaração de comprovação de residência.
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⮚

Cópia e Original do comprovante de grau de escolaridade E para os cargos de Nível Superior trazer Cópia e Original do
DIPLOMA
Cópia e Original do CERTIFICADO/DIPLOMA de curso de especialização (pós-graduação, mestrado ou doutorado) –
⮚
quando exigido para o cargo
Cópia e Original do Número do Registro de Qualificação de Especialista – RQE (só para médicos especialistas);
⮚
Cópia da carteira do registro no órgão de classe (quando exigido para o cargo);
⮚
Certidão Negativa de débito junto ao órgão de classe (Conselhos Regionais) – quando exigido para o cargo
⮚
Cópia e Original do CERTIFICADO de curso específico (quando exigido para o cargo);
⮚
Copia RG, CPF, Título de Eleitor e CNH (Carteira Nacional de Habilitação);
⮚
Cópia da Carteira de Trabalho onde consta o nº da carteira + cópia da qualificação civil;
⮚
Cópia dos PIS/PASEP (ATIVO);
⮚
Cópia do certificado de reservista (para os homens);
⮚
Abertura de Conta na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (somente após admissão no RH);
⮚
Cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;
⮚
Cópia do CPF para filhos menores de 18 anos;
⮚
Cópia COMPLETA da Declaração de Imposto de Renda + recibo de entrega da declaração de ajuste anual, se caso não
⮚
declarou, preencher a Declaração de Bens no RH;
(Se houver dependentes na declaração do Imposto de Renda trazer CPF desses dependentes).
⮚
2 (duas) fotos 3x4 RECENTES;
⮚
Informar Tipagem Sanguínea;
⮚
Atestado de Saúde Ocupacional (APTO) - Emitido pela Gerência de Assistência ao Servidor;
⮚

EMISSÃO DAS 6 (seis) CERTIDÕES ABAIXO:

1) Certidão negativa de antecedentes criminais – Justiça Federal www.jfsc.jus.br
2) Certidão negativa de antecedentes criminais da cidade onde reside – Justiça Estadual – Sistema de requisição de Certidões – SAJ
https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do ou solicitar no Fórum
3) Certidão negativa de antecedentes criminais da cidade onde reside – Justiça Estadual – Sistema de requisição de certidão Eproc
https://certeproc1g.tjsc.jus.br/ ou solicitar no Fórum
4) Certidão negativa de crimes eleitorais – Cartório Eleitoral www.tse.jus.br
5) Certidão de quitação eleitoral – Cartório Eleitoral www.tse.jus.br
6) Certidão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça – Cadastro Nacional de Condenados de Crimes de Improbidade
Administrativa – www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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Publicação Nº 3840595

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: O objeto do presente Edital é a contratação de 01(um) veículo com capacidade para transportar no mínimo 43( quarenta e três)
passageiros sentados, incluindo o motorista, destinado ao transporte escolar aos alunos residentes na localidade de Presídio Jaraguá,
Jaraguá 84 e Jaraguá 99, até a Escola de Educação Básica Professor José Duarte Magalhães, localizada na Rua Angelo Rubini nº 2384 no
Bairro Barra do Rio Cerro, neste município, em conformidade com o estabelecido no item I do Edital, Anexo II – Minuta de Contrato e Anexo
X - Roteiro.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002, alterado pelo
Decreto Municipal nº 10.791/2016 de 1º de abril de 2016 e Lei Complementar 147/2014.
Código registro TCE: 5E7A94A3AE45E319226B2B8E0D6694BD0D7CB5A2
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08:30 horas do dia 04 de maio de 2022, no Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nº 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul SC.
O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 09:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência
de Licitações e Contratos.
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais), sendo o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais) por dia de transporte realizado.
OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtida no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nº 1.111, bairro: Barra do Rio
Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 08 de abril de 2022.
DOUGLAS ANTÔNIO CONCEIÇÃO
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 107/2022/SEMSA

Publicação Nº 3839171

PORTARIANº 107/2022/SEMSA
ALCEU GILMAR MORETTI, Secretário Municipal de Saúde - Semsa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 202, da Lei
Complementar Municipal nº 154/2014, e;
CONSIDERANDO a nomeação de servidores para comporem Comissão, com a incumbência de apurar fatos tipificados no Regime Jurídico
dos Servidores Públicos do Município de Jaraguá do Sul;
CONSIDERANDO que tramita pela Segunda Comissão Permanente de Sindicância Administrativa, composta pelos servidores públicos municipais INGOMAR RICARDO ZIPPERER NETO, matrícula 10810, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, DAIANE ISABEL
MALLMANN, matrícula 10461, lotada na Secretaria Municipal da Administração e CRISTIANE ZAPPELINI, matrícula 9405, lotada na Procuradoria-Geral do Município, Sindicância Administrativa Nº 001/2022, Portaria inicial Nº 078/2022/Semsa, datada de 28 de fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 006/2022/2ªCPSA, datado de 13 de abril de 2022, e subscrito pelo Presidente da Segunda Comissão
Permanente de Sindicância Administrativa, solicitando prorrogação do prazo anteriormente concedido para a conclusão dos trabalhos da
Sindicância, por mais 60 (sessenta) dias;
RESOLVE:
Art.1º PRORROGAR, a partir de 31/03/2022, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo anteriormente concedido para a conclusão dos trabalhos
afetos à Segunda Comissão Permanente de Sindicância Administrativa, instaurada pela Portaria Nº 078/2022/Semsa, de 28 de fevereiro de
2022.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 31/03/2022.
Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2022.
ALCEU GILMAR MORETTI,
Secretária Municipal de Saúde
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Publicação Nº 3839536

PORTARIANº 235/2022
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições,
RESOLVE :
Art.1º EXONERAR, a partir de 18/04/2022, NELSON MARINA JÚNIOR do cargo de provimento em comissão de CHEFE ADMINISTRATIVO,
da Gerência Administrativa e Financeira, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, do Poder Executivo do Município.
Art.2º Em consequência, fica revogada a Portaria Nº 772/2021, de 03/08/2021.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18/04/2022.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2022.
JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

PORTARIA Nº 236/2022

Publicação Nº 3839539

PORTARIANº 236/2022
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto nos artigos 49 a 52, da Lei Complementar
Municipal Nº 240/2019, de 31/10/2019, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 252/2020, de 04/03/2020, e 253/2020, de
06/03/2020,
RESOLVE :
Art.1º NOMEAR, a partir de 20/04/2022, SANAOLLAH MALAKI para exercer o cargo de provimento em comissão de CHEFE ADMINISTRATIVO, da Gerência Administrativa e Financeira, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, do Poder Executivo do Município.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 20/04/2022.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2022.
JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

PORTARIA Nº 332/2022/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3839173

PORTARIANº 332/2022/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021;
RESOLVE :
Art. 1º REVOGAR, a portaria nº 322/2022/SEMAD/DGP, publicada em 11/04/2022 na edição n°3825, que concede licença por motivo de
doença em pessoa da família, no período de 04/04/2022 a 08/04/2022, ao servidor público municipal RICARDO AMADIO, matrícula 11271,
ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 13 de abril de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3839174

PORTARIANº 333/2022/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 04/04/2022 a 08/04/2022, ao servidor público municipal RICARDO AMADIO, matrícula 11271, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04/04/2022.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 13 de abril de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 345/2022/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3839175

PORTARIANº 345/2022/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 08/04/2022 a 13/04/2022, a servidora pública municipal SIDIA FRANCINE PAVANELLO, matrícula 10669, ocupante do cargo efetivo de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 08/04/2022.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 13 de abril de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 346/2022/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3839176

PORTARIANº 346/2022/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n°14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar n°154/2014, art.78, que trata do Auxílio por Incapacidade Temporária para o Trabalho;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial, designada pela Portaria n° 198/2021, de 1°/02/2021, e com efeitos desde 18/01/2021;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER afastamento do exercício do cargo para tratamento da própria saúde aos servidores públicos municipais a seguir relacionados:
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NOME

MATRÍCULA

CARGO

LOTAÇÃO

PERÍODO DE AFASTAMENTO

Danielle Cristina Maia Albuquerque

10862

Diretor de Centro Municipal
de Educação Infantil

Secretaria Municipal de
Educação

09/04/2022 a 12/04/2022

Raquel Tavares dos Santos
da Luz

9842

Professor de Educação
Infantil

Secretaria Municipal de
Educação

08/04/2022 a 12/04/2022

Joelma Vanuza Couss Onofre

114570

Auxiliar de Sala

Secretaria Municipal de
Educação

08/04/2022 a 22/04/2022

Gilmar Klemm

10487

Agente Administrativo

Sirlene Ferreira de Jesus

11086

Professor de Educação
Infantil

Claudio Bloch

10504

Agente Operacional

Marilu Philadelpho Stammerjohann

9235

Auxiliar de Sala

Secretaria Municipal de
Educação

Cleiton Claus Stinghen

10876

Agente Operacional

Secretaria Municipal de Obras
08/04/2022 a 10/04/2022
e Serviços Públicos

Secretaria Municipal de Pla11/04/2022
nejamento e Urbanismo
Secretaria Municipal de
11/04/2022 a 26/04/2022
Educação
Secretaria Municipal de Obras
09/04/2022 a 15/04/2022
e Serviços Públicos
07/04/2022 a 20/04/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 13 de abril 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 347/2022/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3839177

PORTARIANº 347/2022/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a declaração de pandemia da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, que configura Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional;
CONSIDERANDO as regras de isolamento social instituídas pelo Decreto Estadual Nº 515, de 17/03/2020, e pelo Decreto Estadual Nº 525,
de 23/03/2020, e alterações posteriores;
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal Nº 13.723/2020, de 18/03/2020, declarou Situação de Emergência no Município de Jaraguá do Sul
e estabelece medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente da Infecção Humana
pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a motivação dos Decretos Municipais Nºs 13.715/2020, de 17/03/2020; 13.723/2020, de 18/03/2020; e 13.729/2020, de
23/03/2020;
CONSIDERANDO, ainda, o teor dos Decretos Municipais Nºs 13.731/2020, de 25/03/2020; 13.740/2020, de 03/04/2020; e 13.744/2020, de
09/04/2020; e 15205/2021, de 02/08/2021, e alterações;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação,
na forma do artigo 196, da Constituição da República Federativa do Brasil;
RESOLVE :
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Art. 1º CONCEDER afastamento do exercício do cargo para tratamento da própria saúde aos servidores públicos municipais a seguir relacionados:
NOME

MATRÍCULA

CARGO

LOTAÇÃO

PERÍODO DE AFASTAMENTO

Marcelo Santos dos Santos

115345

Professor de Ensino Fundamental

Secretaria Municipal de
Educação

04/04/2022 a 06/04/2022

Simone dos Santos Marques
Lages

114679

Professor de Educação
Infantil

Secretaria Municipal de
Educação

12/04/2022 a 13/04/2022

Clair Terezinha Novack

11222

Professor de Educação
Infantil

Secretaria Municipal de
Educação

12/04/2022 a 13/04/2022

Eliceia Ciupa

115398

Professor de Ensino Fundamental

Secretaria Municipal de
Educação

11/04/2022 a 12/04/2022

Beatriz Eduarda Lindner
Lange

115020

Professor de Educação
Infantil

Secretaria Municipal de
Educação

11/04/2022

Maria Helena Foggiatto
Leitold

114700

Auxiliar de Sala

Nilvia Rejane Gonçalves

115351

Auxiliar de Sala

Marcia dos Santos Zeggio
Silva

9514

Agente de Limpeza e Conservação

Secretaria Municipal de
Educação
Secretaria Municipal de
Educação
Secretaria Municipal de
Educação

Barbara Mariah Retzlaff
Bublitz

11155

Professor de Ensino Fundamental

Secretaria Municipal de
Educação

08/04/2022 a 15/04/2022

Josimar Pedrotti

9400

Agente Operacional

Gabinete do Prefeito

11/04/2022

11/04/2022 a 17/04/2022
06/04/2022 a 08/04/2022
06/04/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 348/2022/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3839178

PORTARIANº 348/2022/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 10/04/2022 a 13/04/2022, a servidora pública municipal ROSANA REGINA KLUGE BORTOLOTTO, matrícula 10767, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria
Municipal da Administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 10/04/2022.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3839179

PORTARIANº 349/2022/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 11/04/2022 a 13/04/2022, a servidora pública municipal TATIANA GALLINA BARBOSA, matrícula 11176, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 11/04/2022.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 350/2022/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3839180

PORTARIANº 350/2022/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 12/04/2022 a 14/04/2022, a servidora pública municipal ALINE ZIMMERMANN DA ROSA, matrícula 9484, ocupante do cargo efetivo de Professor de Enfermeiro, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12/04/2022.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 351/2022/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3839182

PORTARIANº 351/2022/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n°14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar n°154/2014, art.78, que trata do Auxílio por Incapacidade Temporária para o Trabalho;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial, designada pela Portaria n° 198/2021, de 1°/02/2021, e com efeitos desde 18/01/2021;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER afastamento do exercício do cargo para tratamento da própria saúde aos servidores públicos municipais a seguir relacionados:
NOME
Solange Rohde

MATRÍCULA
10526

Vanessa Cavalheiro Streski

114121

CARGO
Técnico de Enfermagem
Professor de Ensino Fundamental

LOTAÇÃO
Secretaria Municipal de Educação

PERÍODO DE AFASTAMENTO
12/04/2022 a 14/04/2022

Secretaria Municipal de Educação

11/04/2022 a 13/04/2022
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Adriano Frederico

8585

Engenheiro

Secretaria Municipal de Planejamento e
Urbanismo

11/04/2022 a 13/04/2022

Tainara Goldacher

115029

Auxiliar de Sala

Secretaria Municipal de Educação

11/04/2022 a 15/04/2022

Jeisa Fabiana Lemos de
Almeida

8236

Professor de Ensino Fundamental

Secretaria Municipal de Educação

07/04/2022 a 13/04/2022

Rosangela Meyer

80208

Professor de Educação Infantil

Secretaria Municipal de Educação

20/03/2022 a 18/05/2022

Girley Balieiro Martins

114265

Auxiliar de Sala

Secretaria Municipal de Educação

05/04/2022 a 19/04/2022

Vildi Luzzani de Oliveira

9377

Pedagogo

Secretaria Municipal de Assistência Social
e Habitação

09/04/2022 a 22/04/2022

Vitória Toledo de Aragão

2175

Procuradora

Câmara de Vereadores

04/04/2022 a 27/04/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 18 de abril 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 354/2022/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3839819

PORTARIANº 354/2022/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021;
e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 133 e seguintes, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014;
CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;
RESOLVE :
Art.1º CONCEDER 15 (QUINZE) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 19/04/2022, a(o) servidor(a) público(a) municipal, MICHELLI
GRASIELA PINHEIRO, matrícula Nº 8527, referente ao 2º período.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19/04/2022.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 19 de abril de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA SAMAEJSU Nº 319/2022

Publicação Nº 3839166

PORTARIA SAMAEJSU Nº 319/2022
Delega competências
O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL (SC),
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal Nº 220, de 21 de novembro de 2018, e
CONSIDERANDO o princípio da segregação de funções que decorre do princípio da moralidade (artigo 37, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988), que consiste na necessidade de a Administração repartir funções entre os agentes públicos, cuidando para
que esses indivíduos não exerçam atividades incompatíveis umas com as outras, especialmente aquelas que envolvam a prática de atos, e,
posteriormente, a fiscalização desses mesmos atos;
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CONSIDERANDO as competências do Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - Samae, previstas no artigo 4º,
da Lei Complementar Municipal Nº 220, de 2018, e alterações, cujo dispositivo firma delegável a competência decisória,
RESOLVE:
Art. 1º No exercício de suas atribuições, ficam delegadas ao Diretor Administrativo, Diretor de Obras, Diretor Técnico, Diretor de Manejo de
Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana, observadas as respectivas áreas de atuação, as seguintes competências:
I - expedir ordens de serviços, autorizações de fornecimento e instruções normativas visando disciplinar as execuções, os procedimentos e
o funcionamento dos órgãos e unidades administrativas, respeitados os regulamentos contidos nesta portaria, e que não constituam prerrogativa privativa do Diretor Presidente;
II - promover a distribuição dos servidores de acordo com as funções, atividades e tarefas que lhes serão atribuídas;
III - criar grupos de trabalhos vinculados às respectivas Diretorias quando o ato não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção
de órgãos públicos;
IV - autorizar as despesas dos órgãos que integram as respectivas Diretorias;
V - autorizar despesas de viagens, diárias e adiantamentos;
VI - decidir sobre os requerimentos e pedidos dirigidos ao órgão;
VII - firmar acordos extrajudiciais nos termos da Lei Municipal Nº 5.191, de 16 de abril de 2009;
VIII - aplicar sanções legais;
IX - ratificar dispensa e inexigibilidade de licitação, fundamentadas, respectivamente, nos artigos 24 e 25, ambos da Lei Federal Nº 8.666,
de 21 de junho de 1993;
X - autorizar a realização de licitações, em todas as modalidades, para obras, serviços, compras, alienações, concessões, permissões e
locações;
XI - homologar e adjudicar os objetos licitados;
XII - emitir decisão em processos administrativos licitatórios, como instância recursal das decisões proferidas pelos pregoeiros e pelas comissões de licitações;
XIII - assinar contratos, termos aditivos e de rescisão, atas de registros de preços e quaisquer outros ajustes, tais como: convênios, contratos de gestão, termos de parceria, termos de cooperação, etc., observada a competência privativa do Diretor Presidente e os regulamentos
contidos nesta portaria;
XIV - aplicar multas previstas em lei e contratos, bem como revê-las quando impostas irregularmente, cuja competência legal não seja
exclusiva de outra entidade, órgão do Executivo Municipal ou de agente público legalmente investido na função.
Parágrafo único. A delegação de competência para praticar atos previstos nos incisos IX a XIV do caput deste artigo, fica limitada aos valores fixados nos incisos I e II, do artigo 24, da Lei de Licitações e Contratos, devidamente atualizados por intermédio do Decreto Federal Nº
9.412, de 2018, respeitadas as respectivas dotações orçamentárias.
Art. 2º Ficam delegados ao Diretor Administrativo poderes para:
I - designar pregoeiro e equipe de apoio, a fim de atender aos desígnios da Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto
Municipal Nº 4.698, de 03 de outubro de 2002, alterado pelo Decreto Municipal Nº 10.791, de 1º de abril de 2016;
II - constituir comissões e nomear servidores para as determinações previstas nos artigos 15, § 8º, 51 e 73, inciso I, alínea "b", da Lei
Federal Nº 8.666, de 1993;
III - autorizar contratação de servidores por prazo determinado e dispensá-los, na forma do artigo 37, IX, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.
Art. 3º Ficam delegados ao Diretor Administrativo e ao Coordenador de Compra e Licitações, poderes para, em conjunto ou separadamente,
assinar e homologar atos de remanejamento, indicação de compra e demais atos em processos licitatórios administrativos de interesse do
Samae no Consórcio Interfederativo Santa Catarina (CINCATARINA).
Art. 4º Ficam delegados ao Diretor Administrativo e ao Coordenador de Controle Patrimonial e Serviços Gerais, poderes para, em conjunto
ou separadamente, indicar ao órgão de trânsito competente o condutor, de veículo de propriedade ou posse do Samae, responsável pela
prática de infração de trânsito, nos termos da Lei Federal Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Art. 5º Os poderes delegados pela presente Portaria não poderão ser objetos de subdelegação.
Art. 6º Os atos e decisões adotados por delegação devem mencionar, explicitamente, esta qualidade.
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Art. 7º Compete à Comissão de Licitação, aos Pregoeiros e aos Leiloeiros, nas modalidades pertinentes, a expedição de instrumento convocatório das licitações, o recebimento, o exame e o julgamento de todos os documentos e demais procedimentos relativos às licitações,
ressalvado o exame e julgamento de eventuais recursos interpostos em processos cuja modalidade for o pregão, os quais serão de competência da autoridade superior, qual seja, o Diretor da área solicitante, sem prejuízo do parecer jurídico que deve acompanhar os atos,
conforme o artigo 38, da Lei Federal Nº 8.666, de 1993.
Art. 8º Nas situações desta portaria em que houver indícios de conflito de competência legal, um dos Diretores interessados poderá solicitar
a manifestação do Diretor Presidente.
Art. 9º O Diretor Presidente poderá, a qualquer tempo, avocar para si a competência delegada.
Art. 10 As despesas deverão ser realizadas obedecendo estritamente ao ordenamento jurídico existente, especialmente a Lei Federal Nº
8.666, de 1993, a Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Complementar Federal Nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.
Jaraguá do Sul, 11 de abril de 2022.
GUSTAVO ROWEDER
Diretor Presidente

PORTARIA SAMAEJSU Nº 321/2022

Publicação Nº 3839476

PORTARIA SAMAEJSU Nº 321/2022
Prorrogação de prazo
O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL (SC),
no uso das atribuições que lhe são conferidas e em conformidade com a Lei Complementar 154/2014 de 03 de novembro de 2014; e,
CONSIDERANDO os termos do requerimento do servidor para concessão de Licença sem remuneração, protocolado no dia 9 de abril de
2022;
CONSIDERANDO os termos constantes no Artigo 127 da Lei Complementar Municipal 154/2014;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER de 26 de abril de 2022 até 24 de abril de 2024, LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO ao servidor público municipal estável
ADRIANO DE BRITO MACHADO, matrícula 408, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Informática.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.
Jaraguá do Sul, 12 de abril de 2022.
GUSTAVO ROWEDER
Diretor Presidente

PORTARIA SAMAEJSU Nº 322/2022

Publicação Nº 3839170

PORTARIA SAMAEJSU Nº 322/2022
Concede Gozo de Férias
O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL (SC),
no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fundamento na Lei Complementar Nº. 154/2014 de 03 de novembro de 2014, e;
CONSIDERANDO a solicitação de férias dos servidores, devidamente autorizadas;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Férias aos servidores públicos municipais do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de Jaraguá do Sul,
na seguinte forma:
Servidor – Cargo - Diretoria

Matr

Adelcio Ferreira Bueno – Encanador –
390
Diretoria Técnica

Período Aquisitivo de
Férias

Período de Férias a
Serem Gozadas

Nº de Dias a Serem
Gozadas

Nº de Dias a converter
em abono pecuniário

14/03/2021 a
13/03/2022

*-*-*-*-*-*-*

X

10
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DOM/SC - Edição N° 3832
01/12/2019 a
30/11/2020
02/09/2019 a
01/09/2020
18/02/2021 a
17/02/2022

25/04/2022 a
04/05/2022
25/04/2022 a
04/05/2022
27/04/2022 a
06/05/2022
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10

X

10

X

10

X

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.
Jaraguá do Sul, 12 de abril de 2022.
GUSTAVO ROWEDER
Diretor Presidente

PORTARIA SAMAEJSU Nº 323/2022

Publicação Nº 3839911

EXTRATO DE PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
PORTARIA SAMAEJSU Nº 323/2022 de 13 de abril de 2022.
Instaura Sindicância a fim de apurar eventuais responsabilidades de servidores pela falta de controle na entrega de material utilizado para
a execução do Contrato nº 303/2018.
Comissão Responsável: Os servidores públicos municipais RAFAEL JUNGTON matrícula 498, DILSON LIPKE matrícula 382 e DÉBORAH
MELLO ALFLEN matrícula 697, designados pela Portaria SAMAEJSU nº 570/2021 de 02 de agosto de 2021, compõem, sob a presidência do
primeiro, a Comissão Permanente de Sindicância Administrativa.
A presente publicação está de acordo com o Decreto Municipal Nº 12.885/2019 de 24 de maio de 2019.
Jaraguá do Sul, 13 de abril de 2022.
GUSTAVO ROWEDER
Diretor Presidente

PORTARIA SAMAEJSU Nº 324/2022

Publicação Nº 3839912

EXTRATO DE PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
PORTARIA SAMAEJSU Nº 324/2022 DE 13 DE ABRIL DE 2022.
Instaura Processo Administrativo para apurar a ocorrência de supostas irregularidades na execução do Contrato n° 378/2020, mantido com
a empresa Jaraguá Artefatos de Cimentos Ltda.,
Comissão Processante: Os servidores públicos municipais CLAUDIA REGINA BORBA BESEN, matrícula 554, INDIA NARA PELLIS MILBRATZ,
matrícula 322, REGINALDO JOSÉ DA SILVA, matrícula 418, designados pela Portaria SAMAEJSU nº 571 de 2 de agosto de 2021, compõem,
sob a presidência da primeira, a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar.
A empresa investigada terá acesso aos autos completos a partir da citação, não tendo prejuízo aos direitos constitucionais do contraditório
e ampla defesa.
Jaraguá do Sul, 13 de abril de 2022.
GUSTAVO ROWEDER
Diretor Presidente

SAMAE - LICITAÇÃO Nº 052/2022

Publicação Nº 3839821
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B882F5C951F6AD63F790BB2313842E858AD42558

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE
JARAGUÁ DO SUL – SC
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 052/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL RASPADOR PARA CONTIPRESS SCW7035
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RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 20/04/2022, das 08 horas às 12 horas e das 13 horas às 16 horas.
DATA DA ABERTURA: 03/05/2022 às 09 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Sede do Samae, na Rua Erwino Menegotti, nº 478 – Jaraguá do Sul – SC e no site:
www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone (47) 2106-9100 ou ainda através do seguinte link: https://samaejs.1doc.
com.br/atendimento
Gustavo Roweder
Diretor Presidente
Registrado no TCE com a chave: B882F5C951F6AD63F790BB2313842E858AD42558

SAMAE - LICITAÇÃO Nº 053/2022

Publicação Nº 3839822
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F1581B84B73E7BB06FB2F5E3FC7BDDEAFA4CADC4

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE
JARAGUÁ DO SUL – SC
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 053/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SEIXO ROLADO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 20/04/2022, das 08 horas às 12 horas e das 13 horas às 16 horas.
DATA DA ABERTURA: 03/05/2022 às 14 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Sede do Samae, na Rua Erwino Menegotti, nº 478 – Jaraguá do Sul – SC e no site:
www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone (47) 2106-9100 ou ainda através do seguinte link: https://samaejs.1doc.
com.br/atendimento
Gustavo Roweder
Diretor Presidente
Registrado no TCE com a chave: F1581B84B73E7BB06FB2F5E3FC7BDDEAFA4CADC4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2022

Publicação Nº 3840585

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2022
Tendo analisado a Ata e Julgamento do Pregão nº 36/2022, efetuada pelo Pregoeiro, designado pelo Decreto nº 14.631/2021, constatei
total regularidade no procedimento, tanto no que se refere ao julgamento como nas decisões apresentadas.
Item

Proponente vencedora

Quant.
Jogos

01

JARAGUÁ EVENTOS ESP.
LTDA EPP

115

02

JARAGUÁ EVENTOS ESP.
LTDA EPP

140

03
04
05
06
07
08
09
10

JARAGUÁ EVENTOS
LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
LTDA EPP

ESP.
ESP.
ESP.
ESP.
ESP.
ESP.
ESP.
ESP.

200
50
60
100
50
50
200
50

Valor unit. do
item (R$)

Descrição do serviço
Arbitragem para as modalidades de Basquetebol e Handebol na categoria INFANTIL (SUB
14) e JUVENIL (Sub 17)
Equipe de Arbitragem:
* Basquetebol - 02(dois) árbitros, 01(um) mesário/ cronometrista
* Handebol - 02(dois) árbitros, 01(um) mesário/ cronometrista
Arbitragem para as modalidades de Futsal e Voleibol na categoria INFANTIL (SUB 14) e
JUVENIL (Sub 17)
Equipe de Arbitragem:
* Futsal - 02(dois) árbitros, 01(um) mesário/ cronometrista
* Voleibol - 02(dois) árbitros, 01(um) mesário/ cronometrista
Arbitragem para a modalidade de Futebol de Campo na categoria INFANTIL (SUB 14)
Equipe de Arbitragem: 01(um) árbitro, 02(dois) auxiliar e 01(um) mesário
Arbitragem para a modalidade de Futebol de Campo na categoria JUVENIL (Sub 17)
Equipe de Arbitragem: 01(um) árbitro, 02(dois) auxiliar e 01(um) mesário
Arbitragem para a modalidade de Voleibol de Areia na categoria JUVENIL(SUB 17)
Equipe de Arbitragem: 02(dois) árbitros, 01(um) mesário
Arbitragem para a modalidade de Futsal na categoria ADULTO
Equipe de Arbitragem: 02(dois) árbitros, 01(um) mesário/cronometrista
Arbitragem para a modalidade de Voleibol na categoria ADULTO
Equipe de Arbitragem: 02(dois) árbitros, 01(um) mesário
Arbitragem para a modalidade de Voleibol de Areia na categoria ADULTO
Equipe de Arbitragem: 02(dois) árbitros, 01(um) mesário
Arbitragem para a modalidade de Futebol de Campo na categoria ADULTO
Equipe de Arbitragem: 01(um) árbitro, 02(dois) auxiliar e 01(um) mesário
Arbitragem para a modalidade de Futebol de Suíço na categoria ADULTO
Equipe de Arbitragem: 02 (dois) árbitro e 01(um) mesário

195,00

199,00

325,00
325,00
128,00
330,00
281,00
154,00
599,00
300,00
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Modalidade: Monitores/Staff para Eventos Escolares e Comunitários
Descrição: Monitoria para atuar em eventos escolares e comunitários da Secretaria de
Cultura Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul
11

JARAGUÁ EVENTOS ESP.
LTDA EPP

200

Atribuições: Atuar junto aos coordenadores dos Eventos no preparo e/ou condução dos
trabalhos práticos. Acompanhar efetivamente as atividades as quais lhe forem atribuídas
durante o evento. Auxiliar em atividades práticas dos eventos, inclusive na preparação,
seleção de material, montagem das estruturas, execução e aplicação do evento e na
desmontagem do evento.

139,00

ISTO POSTO, HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado, por oportuno e conveniência, tipo menor preço por item à proponente. Autorizando a despesa e determinando ainda que seja dada ciência ao participante.
Jaraguá do Sul (SC), 19 de abril de 2022.
JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito Municipal
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2022
O Pregoeiro, designado pelo Decreto 14.631/2021, comunica aos interessados que o Processo Licitatório nº 36/2022, na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL, que teve como objeto à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos profissionais de arbitragem em eventos esportivos escolares e comunitários promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, teve o seguinte
resultado:
Item

Proponente vencedora

Quant.
Jogos

01

JARAGUÁ EVENTOS ESP.
LTDA EPP

115

02

JARAGUÁ EVENTOS ESP.
LTDA EPP

140

03

JARAGUÁ EVENTOS ESP.
LTDA EPP

200

04
05
06
07
08
09
10

11

JARAGUÁ EVENTOS
LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
LTDA EPP
JARAGUÁ EVENTOS
LTDA EPP

ESP.
ESP.
ESP.
ESP.
ESP.
ESP.
ESP.

JARAGUÁ EVENTOS ESP.
LTDA EPP

50
60
100
50
50
200
50

Valor unit. do
item (R$)

Descrição do serviço
Arbitragem para as modalidades de Basquetebol e Handebol na categoria INFANTIL
(SUB 14) e JUVENIL (Sub 17)
Equipe de Arbitragem:
* Basquetebol - 02(dois) árbitros, 01(um) mesário/ cronometrista
* Handebol - 02(dois) árbitros, 01(um) mesário/ cronometrista
Arbitragem para as modalidades de Futsal e Voleibol na categoria INFANTIL (SUB
14) e JUVENIL (Sub 17)
Equipe de Arbitragem:
* Futsal - 02(dois) árbitros, 01(um) mesário/ cronometrista
* Voleibol - 02(dois) árbitros, 01(um) mesário/ cronometrista
Arbitragem para a modalidade de Futebol de Campo na categoria INFANTIL (SUB
14)
Equipe de Arbitragem: 01(um) árbitro, 02(dois) auxiliar e 01(um) mesário
Arbitragem para a modalidade de Futebol de Campo na categoria JUVENIL (Sub 17)
Equipe de Arbitragem: 01(um) árbitro, 02(dois) auxiliar e 01(um) mesário
Arbitragem para a modalidade de Voleibol de Areia na categoria JUVENIL(SUB 17)
Equipe de Arbitragem: 02(dois) árbitros, 01(um) mesário
Arbitragem para a modalidade de Futsal na categoria ADULTO
Equipe de Arbitragem: 02(dois) árbitros, 01(um) mesário/cronometrista
Arbitragem para a modalidade de Voleibol na categoria ADULTO
Equipe de Arbitragem: 02(dois) árbitros, 01(um) mesário
Arbitragem para a modalidade de Voleibol de Areia na categoria ADULTO
Equipe de Arbitragem: 02(dois) árbitros, 01(um) mesário
Arbitragem para a modalidade de Futebol de Campo na categoria ADULTO
Equipe de Arbitragem: 01(um) árbitro, 02(dois) auxiliar e 01(um) mesário
Arbitragem para a modalidade de Futebol de Suíço na categoria ADULTO
Equipe de Arbitragem: 02 (dois) árbitro e 01(um) mesário
Modalidade: Monitores/Staff para Eventos Escolares e Comunitários

195,00

199,00

325,00
325,00
128,00
330,00
281,00
154,00
599,00
300,00

Descrição: Monitoria para atuar em eventos escolares e comunitários da Secretaria
de Cultura Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul
200

Atribuições: Atuar junto aos coordenadores dos Eventos no preparo e/ou condução
dos trabalhos práticos. Acompanhar efetivamente as atividades as quais lhe forem
atribuídas durante o evento. Auxiliar em atividades práticas dos eventos, inclusive na
preparação, seleção de material, montagem das estruturas, execução e aplicação do
evento e na desmontagem do evento.

139,00

Jaraguá do Sul, SC, 19 de abril de 2022.
Sidnei Correa de Almeida
Pregoeiro – Decreto nº 14.631/2021
Pregoeiro – Decreto 14.631/2021
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Publicação Nº 3840604

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DIRETORIA DE OBRAS
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
De acordo com o que estabelece a Lei 8.666/93 – Art. 73 – Inciso I – letra “a” e suas alterações, da Concorrência 130/2021 e do contrato
nº 504/2021, firmado em 13/09/2021 com a empresa Infrasul – Infraestrutura e Empreendimentos Ltda., referente contratação de serviços
de engenharia para pavimentação asfáltica, serviços preliminares, drenagem pluvial, sinalização viária e serviços complementares na Rua
1150 – 15 de Setembro, no Bairro Três Rios do Sul, com extensão total de 165,00m, com fornecimento de materiais e mão de obra, procedemos a vistoria para recebimento provisório e constatamos que a obra está de acordo com os termos pactuados no contrato e conforme
as planilhas de medição anexas ao processo, sendo o valor original de R$ 595.997,73, no que houve aditivo de acréscimo no valor de R$
30.319,13 e aditivo de supressão no valor de R$ -3.239,68, totalizando valor medido de R$ 623.077,18.
Diante do exposto, DECLARAMOS ter recebido em caráter provisório a referida obra.
E por estarem cientes e de acordo, assinamos o presente Termo de Recebimento Provisório em 03 (três) vias de igual teor para que produza
seus legítimos e legais efeitos.
Jaraguá do Sul (SC), 13 de abril de 2022.
ARIANO JOSÉ TOASSI
Fiscal Designado
Engenheiro Civil
OTONIEL DA SILVA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Ciente:
Contratada
INFRASUL – INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

CONTRATO EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO
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Publicação Nº 3839904

CONTRATO Nº 115607
EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO - REDA

EDITAL Nº: 016/2022 - SEMED
CADASTRO Nº: 115607
CONTRATADO (A): SAIANE KANOPKA
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SALA - REDA
20/04/2022 A
20/07/2022
PERÍODO: DE
VENCIMENTO MENSAL: R$ 2558,51
CARGA HORÁRIA: ( 150 ) HORAS MENSAIS
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO,
COM SEDE NESTA CIDADE À RUA WALTER MARQUARDT, Nº 1.111, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº
83.102.459.0001-23, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR. ALESSANDRO BUOZI MARTINS, DIRETOR DE GESTÃO
DE PESSOAS E O CONTRATADO, ACIMA IDENTIFICADO, RESOLVEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, IX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, FIRMAR
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB REGIME ESPECIAL DE DIREITO
ADMINISTRATIVO - REDA, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NO INCISO IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA FORMA DAS
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR:
____________________
CLÁUSULA
PRIMEIRA – O PRESENTE CONTRATO REGER-SE-Á PELAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR
102/2010 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 190/2017.
____________________
CLÁUSULA SEGUNDA – É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CONTRATADO
NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA - REDA CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA EM LEI.
____________________
CLÁUSULA
TERCEIRA – O PRESENTE CONTRATO TERÁ O PRAZO DE 91 DIAS, CONFORME ACIMA INDICADO, DE

ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, PODENDO SER
PRORROGADO, POR ATÉ 02 (DOIS) ANOS, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESDE QUE DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
___________________
CLÁUSULA
QUARTA – A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO O CONTRATADO FARÁ JUS A PERCEPÇÃO MENSAL
DO VENCIMENTO SUPRA ESPECIFICADO, DE ACORDO COM O ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°
102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.
__________________
PARÁGRAFO
ÚNICO – ALÉM DO VENCIMENTO REFERIDO, O CONTRATADO TERÁ DIREITO AS GRATIFICAÇÕES,
ADICIONAIS E VANTAGENS DISPOSTAS NO ART. 7º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.
__________________
CLÁUSULA
QUINTA – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, NO CURSO DO PRESENTE
CONTRATO, MODIFICAR A JORNADA DE TRABALHO PACTUADA, PODENDO, INCLUSIVE, ESTABELECER TURNOS
DE REVEZAMENTO, DE MODO QUE MELHOR SEJAM ATENDIDAS AS NECESSIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO.
__________________
CLÁUSULA
SEXTA – O CONTRATADO PRESTARÁ SEU TRABALHO NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA,
PODENDO, CONTUDO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SER REMANEJADO PARA QUALQUER UNIDADE
DA ESTRUTURA DO ÓRGÃO CONTRATANTE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.
____________________DIANTE
DE FÉRIAS COLETIVAS OU RECESSO ESCOLAR, O PERÍODO DE FÉRIAS PODERÁ
CLÁUSULA
SÉTIMA –
SER ANTECIPADO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RESPEITANDO O INTERESSE PÚBLICO.
___________________
CLÁUSULA
OITAVA – É VEDADO, EM QUALQUER HIPÓTESE, O DESVIO DE FUNÇÃO.
__________________
CLÁUSULA
NONA – APLICA-SE AO CONTRATADO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°
154/2014 QUANTO AOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR, NOS TERMOS E LIMITES CONSTANTES DO ART.
9º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.
__________________
CLÁUSULA
DÉCIMA – O(A) CONTRATADO(A) SUJEITAR-SE-Á AS NORMAS GERAIS DO CONTRATANTE, QUE EM
NENHUM MOMENTO PODERÃO SER IGNORADAS, OBRIGANDO-AS A EXECUTAR COM ZELO, EFICIÊNCIA E
LEALDADE TODAS AS TAREFAS QUE LHE FOREM CONFIADAS.
_____________________________
CLÁUSULA
DÉCIMA PRIMEIRA – O CONTRATANTE PODERÁ DESCONTAR DO SALÁRIO DO(A) CONTRATADO (A)
O VALOR DOS DANOS E PREJUÍZOS POR ELE(A) CAUSADOS POR DOLO, NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU
IMPERÍCIA.
_____________________________
AS PARTES PODERÃO RESCINDIR UNILATERALMENTE O PRESENTE
CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA–
CONTRATO ANTES DE EXPIRADO O SEU PRAZO, AINDA QUE DIANTE DE PRORROGAÇÃO, CONFORME ART. 10
DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 102/2010.
_____________________________
CLÁUSULA
DÉCIMA TERCEIRA– AS DESPESAS DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA CONTRATANTE.
_____________________________
AS PARTES ELEGEM O FORO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, COMO O ÚNICO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA–
COMPETENTE PARA DIRIMIR CONFLITOS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO.
E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, NA
PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS QUE TAMBÉM O SUBSCREVEM.

Jaraguá do Sul, 19 de Abril de 2022.
______________________________
CONTRATANTE
MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ: 83.102.459/0001-23

______________________________
CONTRATADO
SAIANE KANOPKA
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CONTRATO Nº 115608
EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO - REDA

EDITAL Nº: 016/2022 - SEMED
CADASTRO Nº: 115608
CONTRATADO (A): KAREN DOMENICA SUDARIO NEVES
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SALA - REDA
20/04/2022 A
20/07/2022
PERÍODO: DE
VENCIMENTO MENSAL: R$ 2558,51
CARGA HORÁRIA: ( 150 ) HORAS MENSAIS
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO,
COM SEDE NESTA CIDADE À RUA WALTER MARQUARDT, Nº 1.111, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº
83.102.459.0001-23, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR. ALESSANDRO BUOZI MARTINS, DIRETOR DE GESTÃO
DE PESSOAS E O CONTRATADO, ACIMA IDENTIFICADO, RESOLVEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, IX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, FIRMAR
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB REGIME ESPECIAL DE DIREITO
ADMINISTRATIVO - REDA, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NO INCISO IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA FORMA DAS
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR:
____________________
CLÁUSULA PRIMEIRA – O PRESENTE CONTRATO REGER-SE-Á PELAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR
102/2010 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 190/2017.
____________________
CLÁUSULA
SEGUNDA – É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CONTRATADO
NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA - REDA CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA EM LEI.
____________________
CLÁUSULA
TERCEIRA – O PRESENTE CONTRATO TERÁ O PRAZO DE 91 DIAS, CONFORME ACIMA INDICADO, DE

ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, PODENDO SER
PRORROGADO, POR ATÉ 02 (DOIS) ANOS, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESDE QUE DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
___________________
CLÁUSULA
QUARTA – A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO O CONTRATADO FARÁ JUS A PERCEPÇÃO MENSAL
DO VENCIMENTO SUPRA ESPECIFICADO, DE ACORDO COM O ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°
102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.
__________________
PARÁGRAFO
ÚNICO – ALÉM DO VENCIMENTO REFERIDO, O CONTRATADO TERÁ DIREITO AS GRATIFICAÇÕES,
ADICIONAIS E VANTAGENS DISPOSTAS NO ART. 7º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.
__________________
CLÁUSULA
QUINTA – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, NO CURSO DO PRESENTE
CONTRATO, MODIFICAR A JORNADA DE TRABALHO PACTUADA, PODENDO, INCLUSIVE, ESTABELECER TURNOS
DE REVEZAMENTO, DE MODO QUE MELHOR SEJAM ATENDIDAS AS NECESSIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO.
__________________
CLÁUSULA
SEXTA – O CONTRATADO PRESTARÁ SEU TRABALHO NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA,
PODENDO, CONTUDO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SER REMANEJADO PARA QUALQUER UNIDADE
DA ESTRUTURA DO ÓRGÃO CONTRATANTE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.
____________________DIANTE
DE FÉRIAS COLETIVAS OU RECESSO ESCOLAR, O PERÍODO DE FÉRIAS PODERÁ
CLÁUSULA
SÉTIMA –
SER ANTECIPADO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RESPEITANDO O INTERESSE PÚBLICO.
___________________
CLÁUSULA
OITAVA – É VEDADO, EM QUALQUER HIPÓTESE, O DESVIO DE FUNÇÃO.
__________________
CLÁUSULA
NONA – APLICA-SE AO CONTRATADO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°
154/2014 QUANTO AOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR, NOS TERMOS E LIMITES CONSTANTES DO ART.
9º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.
__________________
CLÁUSULA
DÉCIMA – O(A) CONTRATADO(A) SUJEITAR-SE-Á AS NORMAS GERAIS DO CONTRATANTE, QUE EM
NENHUM MOMENTO PODERÃO SER IGNORADAS, OBRIGANDO-AS A EXECUTAR COM ZELO, EFICIÊNCIA E
LEALDADE TODAS AS TAREFAS QUE LHE FOREM CONFIADAS.
_____________________________
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O CONTRATANTE PODERÁ DESCONTAR DO SALÁRIO DO(A) CONTRATADO (A)
O VALOR DOS DANOS E PREJUÍZOS POR ELE(A) CAUSADOS POR DOLO, NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU
IMPERÍCIA.
_____________________________
AS PARTES PODERÃO RESCINDIR UNILATERALMENTE O PRESENTE
CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA–
CONTRATO ANTES DE EXPIRADO O SEU PRAZO, AINDA QUE DIANTE DE PRORROGAÇÃO, CONFORME ART. 10
DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 102/2010.
_____________________________
CLÁUSULA
DÉCIMA TERCEIRA– AS DESPESAS DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA CONTRATANTE.
_____________________________
AS PARTES ELEGEM O FORO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, COMO O ÚNICO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA–
COMPETENTE PARA DIRIMIR CONFLITOS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO.
E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, NA
PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS QUE TAMBÉM O SUBSCREVEM.

Jaraguá do Sul, 19 de Abril de 2022.
______________________________
CONTRATANTE
MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ: 83.102.459/0001-23

______________________________
CONTRATADO
KAREN DOMENICA SUDARIO NEVES
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CONTRATO Nº 115609
EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO - REDA

EDITAL Nº: 018/2022 - SEMED
CADASTRO Nº: 115609
CONTRATADO (A): EDINEIA SILVA E SILVA
FUNÇÃO: ADMINISTRADOR ESCOLAR - REDA
20/04/2022 A
20/07/2022
PERÍODO: DE
VENCIMENTO MENSAL: R$ 4093,66
CARGA HORÁRIA: ( 200 ) HORAS MENSAIS
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO,
COM SEDE NESTA CIDADE À RUA WALTER MARQUARDT, Nº 1.111, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº
83.102.459.0001-23, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR. ALESSANDRO BUOZI MARTINS, DIRETOR DE GESTÃO
DE PESSOAS E O CONTRATADO, ACIMA IDENTIFICADO, RESOLVEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, IX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, FIRMAR
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB REGIME ESPECIAL DE DIREITO
ADMINISTRATIVO - REDA, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NO INCISO IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA FORMA DAS
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR:
____________________
CLÁUSULA PRIMEIRA – O PRESENTE CONTRATO REGER-SE-Á PELAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR
102/2010 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 190/2017.
____________________
CLÁUSULA
SEGUNDA – É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CONTRATADO
NA FUNÇÃO DE ADMINISTRADOR ESCOLAR - REDA CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA EM LEI.
____________________
CLÁUSULA
TERCEIRA – O PRESENTE CONTRATO TERÁ O PRAZO DE 91 DIAS, CONFORME ACIMA INDICADO, DE

ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, PODENDO SER
PRORROGADO, POR ATÉ 02 (DOIS) ANOS, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESDE QUE DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
___________________
CLÁUSULA
QUARTA – A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO O CONTRATADO FARÁ JUS A PERCEPÇÃO MENSAL
DO VENCIMENTO SUPRA ESPECIFICADO, DE ACORDO COM O ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°
102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.
__________________
PARÁGRAFO
ÚNICO – ALÉM DO VENCIMENTO REFERIDO, O CONTRATADO TERÁ DIREITO AS GRATIFICAÇÕES,
ADICIONAIS E VANTAGENS DISPOSTAS NO ART. 7º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.
__________________
CLÁUSULA
QUINTA – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, NO CURSO DO PRESENTE
CONTRATO, MODIFICAR A JORNADA DE TRABALHO PACTUADA, PODENDO, INCLUSIVE, ESTABELECER TURNOS
DE REVEZAMENTO, DE MODO QUE MELHOR SEJAM ATENDIDAS AS NECESSIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO.
__________________
CLÁUSULA
SEXTA – O CONTRATADO PRESTARÁ SEU TRABALHO NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA,
PODENDO, CONTUDO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SER REMANEJADO PARA QUALQUER UNIDADE
DA ESTRUTURA DO ÓRGÃO CONTRATANTE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.
____________________DIANTE
DE FÉRIAS COLETIVAS OU RECESSO ESCOLAR, O PERÍODO DE FÉRIAS PODERÁ
CLÁUSULA
SÉTIMA –
SER ANTECIPADO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RESPEITANDO O INTERESSE PÚBLICO.
___________________
CLÁUSULA
OITAVA – É VEDADO, EM QUALQUER HIPÓTESE, O DESVIO DE FUNÇÃO.
__________________
CLÁUSULA
NONA – APLICA-SE AO CONTRATADO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°
154/2014 QUANTO AOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR, NOS TERMOS E LIMITES CONSTANTES DO ART.
9º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.
__________________
CLÁUSULA
DÉCIMA – O(A) CONTRATADO(A) SUJEITAR-SE-Á AS NORMAS GERAIS DO CONTRATANTE, QUE EM
NENHUM MOMENTO PODERÃO SER IGNORADAS, OBRIGANDO-AS A EXECUTAR COM ZELO, EFICIÊNCIA E
LEALDADE TODAS AS TAREFAS QUE LHE FOREM CONFIADAS.
_____________________________
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O CONTRATANTE PODERÁ DESCONTAR DO SALÁRIO DO(A) CONTRATADO (A)
O VALOR DOS DANOS E PREJUÍZOS POR ELE(A) CAUSADOS POR DOLO, NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU
IMPERÍCIA.
_____________________________
AS PARTES PODERÃO RESCINDIR UNILATERALMENTE O PRESENTE
CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA–
CONTRATO ANTES DE EXPIRADO O SEU PRAZO, AINDA QUE DIANTE DE PRORROGAÇÃO, CONFORME ART. 10
DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 102/2010.
_____________________________
CLÁUSULA
DÉCIMA TERCEIRA– AS DESPESAS DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA CONTRATANTE.
_____________________________
AS PARTES ELEGEM O FORO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, COMO O ÚNICO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA–
COMPETENTE PARA DIRIMIR CONFLITOS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO.
E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, NA
PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS QUE TAMBÉM O SUBSCREVEM.

Jaraguá do Sul, 19 de Abril de 2022.
______________________________
CONTRATANTE
MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ: 83.102.459/0001-23

______________________________
CONTRATADO
EDINEIA SILVA E SILVA
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CONTRATO Nº 115611
EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO - REDA

EDITAL Nº: 016/2022 - SEMED
CADASTRO Nº: 115611
CONTRATADO (A): ANGELITA PICOLOTTO
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SALA - REDA
20/04/2022 A
20/07/2022
PERÍODO: DE
VENCIMENTO MENSAL: R$ 2558,51
CARGA HORÁRIA: ( 150 ) HORAS MENSAIS
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO,
COM SEDE NESTA CIDADE À RUA WALTER MARQUARDT, Nº 1.111, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº
83.102.459.0001-23, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR. ALESSANDRO BUOZI MARTINS, DIRETOR DE GESTÃO
DE PESSOAS E O CONTRATADO, ACIMA IDENTIFICADO, RESOLVEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, IX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, FIRMAR
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB REGIME ESPECIAL DE DIREITO
ADMINISTRATIVO - REDA, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NO INCISO IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA FORMA DAS
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR:
____________________
CLÁUSULA PRIMEIRA – O PRESENTE CONTRATO REGER-SE-Á PELAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR
102/2010 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 190/2017.
____________________
CLÁUSULA
SEGUNDA – É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CONTRATADO
NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA - REDA CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA EM LEI.
____________________
CLÁUSULA
TERCEIRA – O PRESENTE CONTRATO TERÁ O PRAZO DE 91 DIAS, CONFORME ACIMA INDICADO, DE

ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, PODENDO SER
PRORROGADO, POR ATÉ 02 (DOIS) ANOS, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESDE QUE DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
___________________
CLÁUSULA
QUARTA – A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO O CONTRATADO FARÁ JUS A PERCEPÇÃO MENSAL
DO VENCIMENTO SUPRA ESPECIFICADO, DE ACORDO COM O ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°
102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.
__________________
PARÁGRAFO
ÚNICO – ALÉM DO VENCIMENTO REFERIDO, O CONTRATADO TERÁ DIREITO AS GRATIFICAÇÕES,
ADICIONAIS E VANTAGENS DISPOSTAS NO ART. 7º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.
__________________
CLÁUSULA
QUINTA – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, NO CURSO DO PRESENTE
CONTRATO, MODIFICAR A JORNADA DE TRABALHO PACTUADA, PODENDO, INCLUSIVE, ESTABELECER TURNOS
DE REVEZAMENTO, DE MODO QUE MELHOR SEJAM ATENDIDAS AS NECESSIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO.
__________________
CLÁUSULA
SEXTA – O CONTRATADO PRESTARÁ SEU TRABALHO NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA,
PODENDO, CONTUDO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SER REMANEJADO PARA QUALQUER UNIDADE
DA ESTRUTURA DO ÓRGÃO CONTRATANTE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.
____________________DIANTE
DE FÉRIAS COLETIVAS OU RECESSO ESCOLAR, O PERÍODO DE FÉRIAS PODERÁ
CLÁUSULA
SÉTIMA –
SER ANTECIPADO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RESPEITANDO O INTERESSE PÚBLICO.
___________________
CLÁUSULA
OITAVA – É VEDADO, EM QUALQUER HIPÓTESE, O DESVIO DE FUNÇÃO.
__________________
CLÁUSULA
NONA – APLICA-SE AO CONTRATADO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°
154/2014 QUANTO AOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR, NOS TERMOS E LIMITES CONSTANTES DO ART.
9º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.
__________________
CLÁUSULA
DÉCIMA – O(A) CONTRATADO(A) SUJEITAR-SE-Á AS NORMAS GERAIS DO CONTRATANTE, QUE EM
NENHUM MOMENTO PODERÃO SER IGNORADAS, OBRIGANDO-AS A EXECUTAR COM ZELO, EFICIÊNCIA E
LEALDADE TODAS AS TAREFAS QUE LHE FOREM CONFIADAS.
_____________________________
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O CONTRATANTE PODERÁ DESCONTAR DO SALÁRIO DO(A) CONTRATADO (A)
O VALOR DOS DANOS E PREJUÍZOS POR ELE(A) CAUSADOS POR DOLO, NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU
IMPERÍCIA.
_____________________________
AS PARTES PODERÃO RESCINDIR UNILATERALMENTE O PRESENTE
CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA–
CONTRATO ANTES DE EXPIRADO O SEU PRAZO, AINDA QUE DIANTE DE PRORROGAÇÃO, CONFORME ART. 10
DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 102/2010.
_____________________________
CLÁUSULA
DÉCIMA TERCEIRA– AS DESPESAS DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA CONTRATANTE.
_____________________________
AS PARTES ELEGEM O FORO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, COMO O ÚNICO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA–
COMPETENTE PARA DIRIMIR CONFLITOS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO.
E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, NA
PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS QUE TAMBÉM O SUBSCREVEM.

Jaraguá do Sul, 19 de Abril de 2022.
______________________________
CONTRATANTE
MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ: 83.102.459/0001-23

______________________________
CONTRATADO
ANGELITA PICOLOTTO
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Câmara Municipal
PORTARIA Nº 39/2022

Publicação Nº 3839885

PORTARIA Nº 39/2022
Concede afastamento de servidor por
incapacidade temporária para trabalho.
JAIR PEDRI, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições, em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal, e atendimento ao disposto no Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais, artigo 78 e inciso VII, do artigo 148, da Lei Complementar Municipal nº 154/2014, de 03/11/2014;
CONSIDERANDO o Decreto Nº 14.886/2021 de 09 de abril de 2021, o qual define que os servidores da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul
serão atendidos pela Junta médica Oficial;
CONSIDERANDO avaliação da Junta Médica Oficial, designada pela Portaria n° 198/2021, de 1°/02/2021, e com efeitos desde 18/01/2021;
CONSIDERANDO Portaria Nº 351/2022/SEMAD/DGP de 18 de abril de 2022 a qual concede afastamento aos servidores avaliados pela Junta
Médica Oficial;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER afastamento do exercício do cargo/função por incapacidade temporária ao trabalho para tratamento da própria saúde
ao servidor público municipal a seguir relacionado:
NOME SERVIDOR

MATRÍCULA

CARGO

LOTAÇÃO

Vitória Toledo de Aragão

2175

Procuradora Legislativa

Procuradoria Geral Legislativa 04/04/2022 a 27/04/2022

PERÍODO DE AFASTAMENTO

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de abril de 2022.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 19 de abril de 2022.
JAIR PEDRI
Presidente

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2022 - PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3840814

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 764B39C28941F0D2262EA3D82E6D960E9C46CDA5

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022
TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Aquisição de equipamentos para fornecimento de energia contínua (no-break) para os equipamentos do datacenter da Câmara
Municipal de Jaraguá do Sul, com sistema de informações de gerenciamento de energia, carga útil, consumo imediato e envio de avisos
referentes a estas informações.
REGIMENTO: Lei Federal 8.666 de 21/06/93, Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto 6.737/2009 de 09 de julho de 2009.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 05 de maioo de 2022, na recepção da CÂMARA Municipal
de Jaraguá do Sul, Rua dos Imigrantes, 500, Blco K, Bairro: Rau.
O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 14:00 horas do dia 05 de maio de 2022, CÂMARA Municipal de
Jaraguá do Sul, Rua dos Imigrantes, 500, Blco K, Bairro: Rau.
VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO: R$ 95.380,88 (Noventa e cinco mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos)
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.leg.br
Jaraguá do Sul (SC), 19 de abril de 2022.
JAIR LUIS PEDRI
Presidente
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Jardinópolis
Prefeitura
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2022 PROCESSO LICITATÓRIO N° 32/2022

Publicação Nº 3839213

Estado de Santa Catarina
Município de Jardinópolis – SC
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de registro de preço N° 20/2022
Processo Adm. Nº 32/2022.
Edital: PREGÃO PRESENCIAL (Registro de Preços) Nº 14/2022.
Contratada: ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA
Inscrita no CPF sob N° 03.931.194/0001-37
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA POSSÍVEL FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SC
PRAZO: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 19/04/2022 até 19/04/2023.
Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: pelo SITE www.jardinopolis.sc.gov.br ou jardinopolis.atende.net ou Prefeitura de
Jardinópolis localizada na Avenida Getúlio Vargas, 815, nos dias úteis, das Segundas às Sextas-feiras, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas,
pelo fone (49)3337-0004.
Jardinópolis - SC, 19 de abril de 2022
MAURO FRANCISCO RISSO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 21/2022 PROCESSO LICITATÓRIO N° 32/2022

Publicação Nº 3839215

Estado de Santa Catarina
Município de Jardinópolis – SC
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de registro de preço N° 21/2022
Processo Adm. Nº 32/2022.
Edital: PREGÃO PRESENCIAL (Registro de Preços) Nº 14/2022.
Contratada: ARTEFATOS DE CIMENTO CESCO LTDA ME
Inscrita no CPF sob N° 13.079.750/0001-42
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA POSSÍVEL FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SC
PRAZO: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 19/04/2022 até 19/04/2023.
Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: pelo SITE www.jardinopolis.sc.gov.br ou jardinopolis.atende.net ou Prefeitura de
Jardinópolis localizada na Avenida Getúlio Vargas, 815, nos dias úteis, das Segundas às Sextas-feiras, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas,
pelo fone (49)3337-0004.
Jardinópolis - SC, 19 de abril de 2022
MAURO FRANCISCO RISSO
PREFEITO MUNICIPAL
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EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2022 PROCESSO LICITATÓRIO N° 32/2022

Publicação Nº 3839218

Estado de Santa Catarina
Município de Jardinópolis – SC
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de registro de preço N° 22/2022
Processo Adm. Nº 32/2022.
Edital: PREGÃO PRESENCIAL (Registro de Preços) Nº 14/2022.
Contratada: ESPAÇO BORILLE MATERIAIS DE CONTRUCOES EIRELI
Inscrita no CPF sob N° 32.177.092/0001-76
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA POSSÍVEL FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SC
PRAZO: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 19/04/2022 até 19/04/2023.
Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: pelo SITE www.jardinopolis.sc.gov.br ou jardinopolis.atende.net ou Prefeitura de
Jardinópolis localizada na Avenida Getúlio Vargas, 815, nos dias úteis, das Segundas às Sextas-feiras, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas,
pelo fone (49)3337-0004.
Jardinópolis - SC, 19 de abril de 2022
MAURO FRANCISCO RISSO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23-2022

Publicação Nº 3839323

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FE3AE8393B40D991839694EE92407D61CF39F190

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO
Contrato Administrativo nº 23/2022 de 19 de abril de 2022
Do processo Administrativo nº 34/2022, Tomada de Preços nº 05/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS SC
CONTRATADO: AGENOR CASTALDELLO CNPJ/CPF nº. 16.637.622/0001-65
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA RUA FELISBERTO CALGARO NO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS - SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA EM ANEXO AO PROCESSO.
VALOR: R$ 50.795,57 (cinquenta mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: INÍCIO: 196/04/2022 TÉRMINO: 18/06/2022.
Mais informações no www.jardinopolis.sc.gov.br menu TRANSPARÊNCIA/LRF/CONTRATOS E SEUS ADITIVOS.
MAURO FRANCISCO RISSO
PREFEITO MUNICIPAL
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Joaçaba
Prefeitura
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Publicação Nº 3841278

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O(s) Fiscal(is) de Tributos(s) deste Município, abaixo identificado(s), no uso de suas atribuições, tendo em vista a determinação do inciso
III do artigo 263 da Lei Complementar nº 31/97 Decreto no 70.235/72, e o ordenamento do § 1o do artigo 690 do Decreto no 4.543/02,
INTIMA
MARCELO RIBEIRO DE SOUZA, inscrito no CNPJ nº 44.759.328/0001-61 a impugnar a exigência do Auto de Infração no 001/2022, no prazo
de 30 (trinta) dias, findo o qual ficará caracterizada a revelia.
Considera-se feita a intimação, de acordo com o art. 263, III, da Lei Complementar nº 31/97, 30 (trinta) dias a partir desta data.
Joaçaba,
Tatiane Marateu Borges
Fiscal de tributos
Matricula 7.74

PORTARIA Nº 2.019

Publicação Nº 3841556

PORTARIA Nº 2.019 DE 01 DE ABRIL DE 2022
“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE;
Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) ELISANGELA MARIA ARBUGERI BUCCO, Professor Pós Graduado Nível I, LICENÇA-PRÊMIO a que
tem direito, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, referente ao período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de
2019 (36 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 04 de abril de 2022 de acordo com o Art. 80 da Lei Complementar nº 76 de
11 de dezembro de 2003.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 04 de abril de 2022, obedecido ao disposto
no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.
JOAÇABA (SC), 01 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 2.030

Publicação Nº 3840368

PORTARIA Nº 2.030 DE 05 DE ABRIL DE 2022
“ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, a partir de 05 de abril de 2022, do(a) Sr.(a) LUCILA PINHO SUMNY, Professor Temporário,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – CE Roberto Trompowsky, sendo seu
Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005
e alterações, conforme requerimento.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 05 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
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Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 2.031

Publicação Nº 3840374

PORTARIA Nº 2.031 DE 05 DE ABRIL DE 2022
“ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, a partir de 05 de abril de 2022, do(a) Sr.(a) ANGELA APARECIDA MOREIRA DA SILVA, Professor
Temporário, com carga horária de 40 ( quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – EM Rotary Fritz Lucht,
sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março
de 2005 e alterações, conforme requerimento.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 05 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 2.032

Publicação Nº 3840376

PORTARIA Nº 2.032 DE 05 DE ABRIL DE 2022
“ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, a partir de 05 de abril de 2022, do(a) Sr.(a) NEIDE MARIA DAVID DE AZEVEDO, Professor Temporário, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – EM Rotary Fritz Lucht, sendo
seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005
e alterações, conforme requerimento.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 05 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 2.033

Publicação Nº 3840378

PORTARIA Nº 2.033 DE 05 DE ABRIL DE 2022
“ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, a partir de 05 de abril de 2022, do(a) Sr.(a) LIZIE KELEY MIGNONI, Professor Temporário, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – EM Rotary Fritz Lucht, sendo seu Contrato
de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e alterações,
conforme requerimento.
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Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 05 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 2.034

Publicação Nº 3840385

PORTARIA Nº 2.034 DE 05 DE ABRIL DE 2022
“ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, a partir de 05 de abril de 2022, do(a) Sr.(a) MARLI FATIMA DOS SANTOS, Professor Temporário, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – CE Roberto Trompowsky, sendo seu
Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005
e alterações, conforme requerimento.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 05 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 2.035

Publicação Nº 3840387

PORTARIA Nº 2.035 DE 05 DE ABRIL DE 2022
“ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, a partir de 05 de abril de 2022, do(a) Sr.(a) NEUSA DE FATIMA GERVASIO, Professor Temporário, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – CE Roberto Trompowsky, sendo seu
Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005
e alterações, conforme requerimento.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 05 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal
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Publicação Nº 3840391

PORTARIA Nº 2.036 DE 05 DE ABRIL DE 2022
“ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, a partir de 05 de abril de 2022, do(a) Sr.(a) ROSANGELA MARIA COSTA LIMA, Professor Temporário, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – EM Rotary Fritz Lucht, sendo
seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005
e alterações, conforme requerimento.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 05 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 2.037

Publicação Nº 3840394

PORTARIA Nº 2.037 DE 05 DE ABRIL DE 2022
“ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, a partir de 05 de abril de 2022, do(a) Sr.(a) LUCIANA SCHULER ROSEGHINI, Professor Temporário, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – CE Roberto Trompowsky, sendo
seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005
e alterações, conforme requerimento.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 05 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 2.038

Publicação Nº 3840408

PORTARIA Nº 2.038 DE 05 DE ABRIL DE 2022
“ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, a partir de 05 de abril de 2022, do(a) Sr.(a) NEIDE SANTANA, Professor Temporário, com carga
horária de 40 ( quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei
Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e alterações, conforme requerimento.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 05 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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PORTARIA Nº 2.039

Publicação Nº 3840410

PORTARIA Nº 2.039 DE 05 DE ABRIL DE 2022
“ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, a partir de 05 de abril de 2022, do(a) Sr.(a) MONICA POZZEBON, Professor Temporário, com
carga horária de 30 ( trinta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – CE Roberto Trompowsky, sendo seu Contrato
de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e alterações,
conforme requerimento.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 05 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 2.040

Publicação Nº 3840412

PORTARIA Nº 2.040 DE 06 DE ABRIL DE 2022
“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,
RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) LUCILA PINHO SUMNY, a partir de 06 de abril de 2022, enquanto perdurar o
fundamento da contratação, limitado ao término do ano letivo de 2022, para exercer as funções de Professor Temporário, com carga horária
de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – CE Roberto Trompowsky, sendo seu Contrato de Trabalho
regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e alterações, e por ter
sido classificado em 01º lugar (Professor de Anos Iniciais) no edital de Chamada Pública nº 001/2022 da Secretaria Municipal de Educação.
§ 1º: A contratação, na forma deste artigo, tem como fundamento a substituição da servidora Sherlon Cristina de Bastiani, exercendo função
de confiança.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
Joaçaba - SC, 06 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 2.041

Publicação Nº 3840433

PORTARIA Nº 2.041 DE 06 DE ABRIL DE 2022
“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,
RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) ANGELA APARECIDA MOREIRA DA SILVA, a partir de 06 de abril de 2022, enquanto perdurar o fundamento da contratação, limitado ao término do ano letivo de 2022, para exercer as funções de Professor Temporário,
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – EM Rotary Fritz Lucht, sendo seu
Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005
e alterações, e por ter sido classificado em 02º lugar (Professor de Anos Iniciais) no edital de Chamada Pública nº 001/2022 da Secretaria
Municipal de Educação.
§ 1º: A contratação, na forma deste artigo, tem como fundamento a existência de uma vaga destinada a concurso público.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
Joaçaba - SC, 06 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 2.042

Publicação Nº 3840487

PORTARIA Nº 2.042 DE 06 DE ABRIL DE 2022
“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,
RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) NEIDE MARIA DAVID DE AZEVEDO, a partir de 06 de abril de 2022, enquanto
perdurar o fundamento da contratação, limitado ao término do ano letivo de 2022, para exercer as funções de Professor Temporário, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – EM Rotary Fritz Lucht, sendo seu Contrato
de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e alterações,
e por ter sido classificado em 03º lugar (Professor de Anos Iniciais) no edital de Chamada Pública nº 001/2022 da Secretaria Municipal de
Educação.
§ 1º: A contratação, na forma deste artigo, tem como fundamento a substituição da servidora Janaita Dalmoro, exercendo função de confiança.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
Joaçaba - SC, 06 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 2.043

Publicação Nº 3840488

PORTARIA Nº 2.043 DE 06 DE ABRIL DE 2022
“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,
RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) LIZIE KELEY MIGNONI, a partir de 06 de abril de 2022, enquanto perdurar o
fundamento da contratação, limitado ao término do ano letivo de 2022, para exercer as funções de Professor Temporário, com carga horária
de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – EM Rotary Fritz Lucht, sendo seu Contrato de Trabalho
regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e alterações, e por ter
sido classificado em 04º lugar (Professor de Anos Iniciais) no edital de Chamada Pública nº 001/2022 da Secretaria Municipal de Educação.
§ 1º: A contratação, na forma deste artigo, tem como fundamento a substituição da servidora Beatriz Rodrigues Chinato, exercendo função
de confiança.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
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Joaçaba - SC, 06 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 2.044

Publicação Nº 3840492

PORTARIA Nº 2.044 DE 06 DE ABRIL DE 2022
“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,
RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) MARLI FATIMA DOS SANTOS, a partir de 06 de abril de 2022, enquanto perdurar o fundamento da contratação, limitado ao término do ano letivo de 2022, para exercer as funções de Professor Temporário, com carga
horária de 20 (vinte) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – CE Roberto Trompowsky, sendo seu Contrato de
Trabalho regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e alterações,
e por ter sido classificado em 05º lugar (Professor de Anos Iniciais) no edital de Chamada Pública nº 001/2022 da Secretaria Municipal de
Educação.
§ 1º: A contratação, na forma deste artigo, tem como fundamento a abertura de uma nova turma de anos iniciais.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
Joaçaba - SC, 06 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 2.045

Publicação Nº 3840498

PORTARIA Nº 2.045 DE 06 DE ABRIL DE 2022
“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,
RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) NEUSA DE FATIMA GERVASIO, a partir de 06 de abril de 2022, enquanto
perdurar o fundamento da contratação, limitado ao término do ano letivo de 2022, para exercer as funções de Professor Temporário, com
carga horária de 20 (vinte) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – CE Roberto Trompowsky, sendo seu Contrato
de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e alterações,
e por ter sido classificado em 10º lugar (Professor de Anos Iniciais) no edital de Chamada Pública nº 001/2022 da Secretaria Municipal de
Educação.
§ 1º: A contratação, na forma deste artigo, tem como fundamento a existência de uma vaga destinada a concurso público.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
Joaçaba - SC, 06 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal
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Publicação Nº 3840501

PORTARIA Nº 2.046 DE 06 DE ABRIL DE 2022
“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,
RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) ROSANGELA MARIA COSTA LIMA, a partir de 06 de abril de 2022, enquanto
perdurar o fundamento da contratação, limitado ao término do ano letivo de 2022, para exercer as funções de Professor Temporário, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – EM Rotary Fritz Lucht, sendo seu Contrato
de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e alterações,
e por ter sido classificado em 06º lugar (Professor de Anos Iniciais) no edital de Chamada Pública nº 001/2022 da Secretaria Municipal de
Educação.
§ 1º: A contratação, na forma deste artigo, tem como fundamento a existência de uma vaga destinada a concurso público.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
Joaçaba - SC, 06 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 2.047

Publicação Nº 3840503

PORTARIA Nº 2.047 DE 06 DE ABRIL DE 2022
“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,
RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) LUCIANA SCHULER ROSEGHINI, a partir de 06 de abril de 2022, enquanto
perdurar o fundamento da contratação, limitado ao término do ano letivo de 2022, para exercer as funções de Professor Temporário, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – CE Roberto Trompowsky, sendo seu
Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005
e alterações, e por ter sido classificado em 11º lugar (Professor de Anos Iniciais) no edital de Chamada Pública nº 001/2022 da Secretaria
Municipal de Educação.
§ 1º: A contratação, na forma deste artigo, tem como fundamento a substituição da servidora Sandra Schindler Zanella, exercendo função
de confiança.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
Joaçaba - SC, 06 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 2.048

Publicação Nº 3840505

PORTARIA Nº 2.048 DE 06 DE ABRIL DE 2022
“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,
RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) NEIDE SANTANA, a partir de 06 de abril de 2022, enquanto perdurar o fundamento da contratação, limitado ao término do ano letivo de 2022, para exercer as funções de Professor Temporário, com carga horária
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de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – EM Rotary Fritz Lucht, sendo seu Contrato de Trabalho
regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e alterações, e por ter
sido classificado em 09º lugar (Professor de Anos Iniciais) no edital de Chamada Pública nº 001/2022 da Secretaria Municipal de Educação.
§ 1º: A contratação, na forma deste artigo, tem como fundamento a substituição da servidora Tatiane Aparecida Polo, exercendo função
de confiança.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
Joaçaba - SC, 06 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 2.049

Publicação Nº 3840510

PORTARIA Nº 2.049 DE 06 DE ABRIL DE 2022
“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,
RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) MONICA POZZEBON, a partir de 06 de abril de 2022, enquanto perdurar o fundamento da contratação, limitado ao término do ano letivo de 2022, para exercer as funções de Professor Temporário, com carga horária de
30 (trinta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – CE Roberto Trompowsky, sendo seu Contrato de Trabalho regido
pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e alterações, e por ter sido
classificado em 01º lugar (Professor de Educação Física) no edital de Chamada Pública nº 001/2022 da Secretaria Municipal de Educação.
§ 1º: A contratação, na forma deste artigo, tem como fundamento a substituição da servidora Juliana Gasparini Mott, exercendo função de
confiança.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
Joaçaba - SC, 06 de abril de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

RESOLUÇÃO 04/2022 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Publicação Nº 3839762

Resolução 04/2022 – Secretaria de Educação.
“Dispõe sobre autorização de servidor para conduzir veículo da Secretaria de Educação”.
A Secretária de Educação do Município de Joaçaba (SC), no uso de suas atribuições,
Resolve:
Art. 1º Autorizar os seguintes servidores para conduzir o veículo da Secretaria de Educação:
MARIANA RAMOS CORDEIRO
Veículos: RAG4845 FORD/KA SE 1.5 SD C - 2019/2020, cor branca.
QIE 6445 LOGAN EXPR 1.6 2016/2017, cor branca.
MHW0641 FIAT/UNO MILLE ECONOMY BRANCA 2010/2011.
Parágrafo único: A carteira Nacional de Habilitação do servidor deverá estar dentro da data de validade.
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Joaçaba – SC, 18 de abril de 2022.
ROSANE KUNEN
Secretária de Educação
Município de Joaçaba – SC
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CONTRATO 09/2022/PMJ TA 01

Publicação Nº 3840167
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 18C55D2D8712F3E0894086940E511CCB8FE21DB6

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JOAÇABA

CONTRATO Nº 09/2022/PMJ – TA 01
O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, SC, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 378, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 82.939.380/0001-99, por intermédio da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA,
doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Secretário, MICHEL CARLESSO ÁVILA,
designado pela Portaria nº 1613/2022, e a empresa JOVIL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 21.375.891/0001-30, estabelecida na Rua: Frederico Reguse, 118, Bairro do Sol, no Município de Indaial
SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr VILMAR KLOTH, portadora da
Carteira de Identidade nº 3480036 e CPF nº 987.656.399-87, residente e domiciliado na cidade de Indaial SC,
celebram entre si o presente TERMO ADITIVO, mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e
outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o Processo de Licitação nº 103/2021/PMJ,
instaurado através do Edital de Pregão Eletrônico nº 59/2021/PMJ, homologado em 16/02/2022, o qual é parte
integrante do presente instrumento. mediante cláusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO
Altera-se o subitem 3.2 do contrato, passando a ter a seguinte redação:
3.2. A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos servidores
discriminados abaixo, de acordo com os órgãos correspondentes:
✓
✓
✓

Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira (órgão gerenciador): SUELEN FERREIRA
FRANÇA (Prefeitura) e MARCOS AURELIO DALLAPRIA (Antigo Terminal Rodoviário);
Secretaria de Infraestrutura e Agricultura: ROBERTO AMAURI PEREIRA (Terminal Rodoviário);
Fundação de Esportes: VALÉRIA TEREZINHA FERREIRA.

CLÁUSULA SEGUNDA
As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.
Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando as partes
a qualquer outro que lhes possa ser mais favorável.
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 04 (quatro) vias
de igual teor, para todos os efeitos de direito.
Joaçaba (SC), 19 de abril de 2022.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito

JOVIL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI
VILMAR KLOTH
Testemunhas:

1._____________________________

2._________________________

-1-
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Publicação Nº 3841129
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 65B0AA321737FCB82347D8834CF8C0212DE07976

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JOAÇABA

CONTRATO Nº 16/2022/PMJ – TA 01

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ/MF sob nº
82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, por intermédio da SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, representada neste ato pelo Secretário Sr. JORGE LUIZ
DRESCH, e a Empresa RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
44.328.660/0001-71 estabelecida na AV Marcos Ross, 364 Bairro Centro, no Município de Vargem SC,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. RENAN FELIPE MACHADO, inscrito
no CPF sob o nº 055.397.999-09, residente e domiciliado na cidade de Vargem SC, celebram entre si o presente
TERMO ADITIVO, mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo
estabelecida, tudo de acordo com o Processo de Licitação nº 19/2022/PMJ – Edital TP nº 03/2022/PMJ,
homologado em 23/03/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Altera-se a fonte de recurso, passando a correr na rubrica orçamentária descrita abaixo, conforme
Decreto Municipal nº 6.499/2022:
Órgão 09: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação
Unidade Orçamentaria: 001 Secretaria De Desenvolvimento Econômico e Inovação
Proj. /Atividade: 1.205 - Ampliação E Conservação Do Centro E Inovação
Modalidade Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.64.0370 (223)
CLÁUSULA SEGUNDA
As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.
Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando
as partes a qualquer outro que lhes possa ser mais favorável.
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 04 (quatro)
vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.
Joaçaba (SC), 19 de abril de 2022.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
JORGE LUIZ DRESCH - Secretário

RALLTEC INDÚSTRIA METALÚRGICA
RENAN FELIPE MACHADO
Testemunhas:
1 _________________________
2 _________________________
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CONTRATO 48/2021/PMJ - TA 02

Publicação Nº 3840112
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7AA61E96CF0C881E10BEE05AB80D9290168C8275

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JOAÇABA

CONTRATO Nº 48/2021 – TA 02
O MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), com sede na Avenida XV de Novembro, 378, Bairro Centro, inscrito no CNPJ
sob o número 82.939.380/0001-99, representado neste ato pelo prefeito Sr. DIOCLÉSIO RAGNINI, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa PRINCÍPIO SERVIÇOS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 28.131.259/0001-90, estabelecida na Av. Júlio Barella, nº 2447, bairro São Cristóvão, no Município de Marau
RS neste ato representada pela Sr. Erivelton Francisco Cardoso, portador da Carteira de Identidade nº
2060505101 e CPF nº 928.311.250-49 residente e domiciliado na Rua Miguel Magnan, nº 52, bairro Santa Rita,
no Município de Marau/RS, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente TERMO
ADITIVO ao contrato 48/2021/PMJ, proveniente do Processo de Licitação nº 41/2021/PMJ, instaurado através
do Edital de Pregão Eletrônico nº 14/2021/PMJ, homologado no dia 07/102021 cujo objeto é a prestação de
serviços gerais junto à SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES e órgãos participantes, no Município de
Joaçaba/SC. Empresa especializada em serviços gerais, para realização de serviços de limpeza geral
interna/externa e conservação e serviços de jardinagem simples, para executar tais serviços no Parque Central
Ivan Oreste Bonato, Ginásio Municipal no Bairro Santa Tereza, bem como das solicitações das demais
secretarias, conforme termo de referência e Anexo I., mediante cláusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO
Altera-se o subitem 3.2 do contrato, passando a ter a seguinte redação:
3.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos servidores: Mariana Beloto Moreira,
Valéria Terezinha Ferreira, Edoardo Trindade dos Santos e Luciano Osmar da Silva, que anotarão em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados
CLÁUSULA SEGUNDA
As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.
Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando as partes
a qualquer outro que lhes possa ser mais favorável.
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 04 (quatro) vias
de igual teor, para todos os efeitos de direito.
Joaçaba (SC), 19 de abril de 2022.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA
DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito

PRINCÍPIO SERVIÇOS EM GERAL LTDA
ERIVELTON FRANCISCO CARDOSO
Testemunhas:

1._____________________________
2._________________________

-1-
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PL 32/2022 IN 03/2022 - EXTRATO DO CONTRATO 22 TECHBIZ

Publicação Nº 3840941

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5DC68EC3C60B24781E8363990590C6EA16DB6B87

EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2022/PMJ
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 32/2022/PMJ
INEXIGIBILIDADE Nº 03/2022/PMJ
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA
CONTRATADA: TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA
OBJETO: Aquisição de serviço de subscrição de solução para extração e análise
de dados a partir de plataformas eletrônicas portáteis, em respeito às
características detalhadas, termos e condições apresentadas com suporte de
atualização tecnológica pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com garantia de
hardware, suporte técnico remoto (8X5) e capacitação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas provenientes da execução deste
contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Projeto/Atividade – 2174
159 – 4.4.90. 03.68
158 – 0.3.90. 03.68
158 – 3.3.90. 00.00
VALOR: R$ 233.067,83 (duzentos e trinta e três mil, sessenta e sete reais e
oitenta e três centavos).
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses a contar
da efetiva entrega da solução (licença, atualização de software, garantia e
suporte), facultando a continuidade da prestação dos serviços por acordo e
interesse das partes, prorrogando-se o mesmo mediante termo aditivo com
previsão na Lei Municipal e aplicação do disposto no art. 57 da Lei Federal nº
8.666/93.
FISCAL: ANTONIO LUCAS FERREIRA PINTO.
DATA DE ASSINATURA: 19.04.2022

MUNICÍPIO DE JOAÇABA
DIOCLÉSIO RAGNINI – Prefeito
Contratante
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PL 32/2022 IN 03/2022 - HOMOLOGAÇÃO TECHBIZ

Publicação Nº 3840899

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C147ECF681F52B24DA2056F53E88BBCA8A92B15A

ESTADO DE SANTA CATARINA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Nr.: 3/2022

CNPJ:
82.939.380/0001-99
Telefone: (49) 3527-8800
Endereço: Av. XV de Novembro, 378 - Centro
CEP:
89600-000 - Joaçaba

Processo Adm.:
Data do Processo:

32/2022
25/03/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Adjudicação:
e) Objeto da Licitação:

32/2022
3/2022 - IL
Inexigibilidade de licitação
19/04/2022
Aquisição de serviço de subscrição de solução para extração e análise de dados a partir
de plataformas eletrônicas portáteis, em respeito às características detalhadas, termos e
condições apresentadas com suporte de atualização tecnológica pelo prazo de 36 (trinta
e seis) meses, com garantia de hardware, suporte técnico remoto (8X5) e capacitação.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Un.

Quantidade

Vl. Unitário

Total dos Itens

TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA
1 - Cellebrite UFED 4 PC – Subscrição (licença Term com 3 anos de
Atualização de Software, Garantia e Suporte) - Marca:

UN

2 - Treinamento UFED para 6 alunos - Cellebrite Solução - Marca:

UN

1,000

203.067,8300

R$ 203.067,83

1,000

30.000,0000

R$ 30.000,00

Total do Fornecedor :
Total geral :

233.067,83

R$ 233.067,83

Joaçaba, 19 de Abril de 2022

Assinatura do Responsável
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SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba
PORTARIA JHL 108/2022

Publicação Nº 3840710

PORTARIA SIMAE. JHL Nº – 0108/2022 DE 31.03.2022
Patrícia Callegari Warken, Diretora-Presidente do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença–prêmio do(a) Servidor(a) Alcimar dos Santos, Agente Administrativo , conforme requerimento protocolado sob n° 250/2022 de 21 de março de 2022, referente ao período aquisitivo de 18.05.2019 à
17.05.2020, de acordo com o Art. 80 A, parágrafo único da Lei Complementar 76/2003 de 11 de dezembro de 2003.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei nº 4.003 de 08 de julho
de 2010.
Publique-se e Registre-se,
Joaçaba-SC, 31 de março de 2022.
Patricia Callegari Warken
Diretora-presidente

PORTARIA JHL 112/2022

Publicação Nº 3840299

PORTARIA SIMAE JHL –Nº 0112/2022 DE 19/04/2022
“RETOMADA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR”
Patricia Callegari Warken, Diretora-Presidente do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna/SC, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) RETOMAR os trabalhos da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, protocolo nº 1022/2021, instaurado pela Portaria Simae
JHL 0379/2021 de 14/12/2021, ficando a mesma vigente até 17/05/2022.
Art.2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, obedecido ao disposto do parágrafo único do Art. 3º da Lei nº 4.003 de
08 de julho de 2010.
Joaçaba-SC, 19 de abril de 2022.
Patricia Callegari Warken
Diretora-Presidente

RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0053/2021 - SIMAE

Publicação Nº 3812722

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA, HERVAL D´OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DA TERCEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL –ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0053/2021
PREGÃO PRESENCIAL JHL 0047/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0065/2021
PROTOCOLO Nº 0781/2021
OBJETO: Registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de laboratório químico, tipo Classe I proveniente da Estação de Tratamento de Água do
Simae; e serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos Classe II A (não inertes) e II B (inertes) provenientes das peneiras das
estações de tratamento de esgoto sanitário e da estação de tratamento de lodo, localizadas em Herval d’ Oeste, Joaçaba e Herval d’Oeste.
EMPRESA: CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECÓ LTDA
VALORES:
Item

1

Especificação
Contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de
laboratório químico, tipo Classe I. A empresa contratada deverá, quando efetuado o atendimento, emitir: - Certidão de Disposição Final de Resíduo. Obs.: A coleta dos resíduos deverá
ser realizada pela contratada mediante solicitação do SIMAE, podendo a coleta da quantidade
solicitada ser realizada em duas ou mais etapas, de acordo com a necessidade do SIMAE.

Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Total

KG

500

9,90

4.950,00
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Contratação de serviço de coleta, transporte e disposição final dos resíduos CLASSE II A (Não
Inertes) e CLASSE II B (Inertes), com características orgânica e inorgânicas para os seguintes
locais:
1 - Material provenientes das peneiras das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) nas
cidades de Herval dOeste e Luzerna/SC.
2 - Resíduo gerado na Estação de Tratamento de Lodo (ETL) proveniente da Estação de Tratamento de Água (ETA) em Joaçaba/SC.
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M3

1.000

374,00

374.000,00

VIGÊNCIA: 21/10/2021 a 20/10/2022.
Para fins de atendimento ao parágrafo 2º, do art 15, da Lei 8666/93, o Simae, torna público, que não houve alteração de valores e ficam
mantidos os preços registrado na presente Ata.
Joaçaba/SC, 20 de abril de 2022.
Patrícia Callegari Warken – Diretora-Presidente

RESUMO CONTRATO 0043/2022

Publicação Nº 3840234

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D´OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0043/2022
PROCESSO 0013/2021
Pregão Presencial 0009/2021
PROTOCOLO Nº 0197/2021
Data: 19/04/2022
Objeto: Com fundamento no artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93, as partes resolvem prorrogar a vigência do Contrato JHL nº 0041/2021,
lavrado entre as partes, em decorrência do Processo n° 0013/2021, por 12(doze) meses.
Contratado: Lnxopen Informática Ltda
Prazo de vigência: 20/04/2022 a 19/04/2023
Patrícia Callegari Warken- Diretora-presidente
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José Boiteux
Prefeitura
134/2022 PORTARIA

Publicação Nº 3839829

PORTARIA N° 134, de 14 de abril de 2022.
“DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE FEDERATIVO DO NÚCLEO DA ESCOLA FEDERATIVA DO MUNICÍPIO DE JOSÉ
BOITEUX"
O PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ BOITEUX, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso IX do artigo
79 da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, I, § 1º, II da Lei n° 170 de 28 de fevereiro de 1992,
RESOLVE,
Art. 1º Designar o servidor ADEMAR DA CUNHA, ocupante do cargo de Agente Administrativo Operacional, sob a matrícula nº 2427-9, para
exercer a função de Agente Federativo do Núcleo Municipal da Escola Federativa.
Art. 2º O Agente Federativo deve desempenhar as atividades previstas no Decreto Municipal nº 50, de 13 de abril de 2022 e no Termo de
Adesão celebrado entre a Secretaria de Governo da Presidência da República e o Município.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser publicada no órgão oficial de divulgação dos atos do Município como condição
indispensável à sua eficácia.
Município de José Boiteux, 14 de abril de 2022.
ADAIR ANTONIO STOLLMEIER
Prefeito Municipal
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Lacerdópolis
Prefeitura
PROCESSO LICITATORIO 11-2022

Publicação Nº 3840878

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 11/2022
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2022
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2022
OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual contratação futura e conforme a necessidade, através da
Secretaria Municipal de Transportes e Obras, com recursos próprios e/ou vinculados, de empresas para prestação de serviços de horas de
escavadeira e caminhão para a abertura, manutenção e base para pavimentação asfáltica em estradas vicinais do interior e ruas urbanas do
Município de Lacerdópolis, cuja descrição, quantidades, valores máximos e condições estão no tópico 02 (OBJETO) deste edital.
ENTREGA DE ENVELOPES E ABERTURA: Os envelopes de Propostas e Documentos deverão, obrigatoriamente, ser protocolados no Setor
de Protocolo até às 14h00min de 04/05/2022, para abertura da Seção às 14h00min do mesmo dia.
CREDENCIAMENTO: Os documentos de credenciamento deverão vir fora dos envelopes, em cópias autenticadas, em mãos, a serem entregues na hora da abertura da seção.
TIPO: pregão presencial para registro do menor preço por item.
Informações poderão ser obtidas pelo telefone (49) 3552-0188, no horário comercial, e-mail: licitacao@lacerdopolis.sc.gov.br ou junto a
Comissão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Lacerdópolis, sito à Rua 31 de Março, n. 1050, na cidade de Lacerdópolis/SC.
Lacerdópolis, 19 de abril de 2022.
DELCIMERI SCAPINI BRANDINI
Comissão de Licitações
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 11/2022
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2022
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2022
O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Rua 31 de março, n. 1050, centro, Lacerdópolis/SC, CEP 89660-000, CNPJ 82.939.471/0001–24, neste ato representado pelo prefeito Sérgio Luiz Calegari, com supedâneo na Lei n.
10.520, de 17 de julho de 2002 c/c Decreto Municipal n. 024/2011 e na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, tornam público a realização
de Processo de Licitação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DO MENOR PREÇO POR ITEM, conforme condições do
tópico 02 (OBJETO) deste edital.
As propostas deverão obedecer às especificações contidas neste Edital e serão recepcionados pela Comissão de Licitações, na sede da
Prefeitura Municipal de Lacerdópolis, com endereço na Rua 31 de Março n. 1050, centro, no Município de Lacerdópolis, até às 14h00min
de 04 de maio de 2022.
01 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
1.1 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a
realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.
1.2 – Caberá o pregoeiro decidir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre a impugnação interposta.
1.3 – Se procedente e acolhida a impugnação do edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a realização do certame.
02 - OBJETO
2.1 - Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual contratação futura e conforme a necessidade, através da Secretaria
Municipal de Transportes e Obras, com recursos próprios e/ou vinculados, de empresas para prestação de serviços de horas de escavadeira
e caminhão para a abertura, manutenção e base para pavimentação asfáltica em estradas vicinais do interior e ruas urbanas do Município
de Lacerdópolis, cuja descrição, quantidades, valores máximos e condições estão abaixo:
ITEM

QUANT. HORAS (ATÉ)

DESCRIÇÃO
(COM OPERADOR/MOTORISTA)

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

01

1000

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17
TONELADAS, FABRIÇÃO/MODELO MÍNIMO 2012.

R$ 324,00

R$ 324.000,00

02

1200

CAMINHÃO TRUCADO BASCULANTE, CAÇAMBA MÍNIMA DE 12M³, ANO DE FABRIÇÃO/MODELO MÍNIMO 2010.

R$ 178,33

R$ 213.996,00

TOTAL: R$ 537.996,00
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2.2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
2.3 - O licitante deverá cotar o valor unitário de cada item, sob pena de não ser aceito.
2.4 - Os itens serão contratados em quantidades que variam até o limite previsto nesta licitação, conforme a demanda, não constituindo
obrigação do município a contratação de toda a quantidade.
2.5 - No valor cotado já estão calculados todos os impostos e demais encargos. O Município de Lacerdópolis é isento e não se responsabiliza
por qualquer encargo trabalhista decorrente da relação empregatícia entre empresa vencedora do certame e seu(s) funcionário(s) contratado(s), cujas obrigações, inclusive quanto ao fornecimento, fiscalização e cobrança de uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s),
são exclusivas da empresa terceirizada.
2.6 - Início da prestação dos serviços: imediato.
2.7 - A Administração se reserva o direito de solicitar mais de um de cada um dos itens, caso necessite.
2.8 - Local da prestação dos serviços: no perímetro urbano ou rural do município, mediante fiscalização da Secretária Municipal de Transportes e Obras.
03 - CRITÉRIOS DE PAGAMENTO E REAJUSTE
3.1 - O preço a ser pago é aquele consignado na proposta declarada vencedora.
3.2 - O pagamento será realizado até o 10º dia útil do mês subsequente ao fornecimento dos produtos, mediante apresentação de nota
fiscal e comprovante de entrega da mesma, sem rasuras.
3.3 - O número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ constante da nota fiscal deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.
3.4 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
3.5 - O valor proposto não será reajustado, salvo na hipótese de aplicação de ocorrência que justifique a aplicação da alínea “d” do inciso
II do artigo 65 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.
3.6 - Não serão pagos valores antecipadamente.
3.7 - Os dados bancários para pagamento são aqueles indicados junto com a proposta.
3.8 - Somente serão pagos os itens efetivamente contratados e entregues ao CONTRATANTE, não gerando a obrigação de aquisição de
todos os itens e quantidades registradas, mas somente aqueles necessários, de acordo com as requisições do CONTRATANTE.
3.9 - A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido ao Município de Lacerdópolis (CNPJ 82.939.471/0001-24).
3.10 - A apresentação do documento fiscal que apresentem incorreções ou contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento e serão
devolvidas, isentando o Município de Lacerdópolis (CNPJ 82.939.471/0001-24) do ressarcimento de qualquer prejuízo para o fornecedor.
3.11 – O serviço prestado, a quantidade e o valor unitário das horas devem vir especificados na nota fiscal, inclusive dos locais onde foram
prestados os serviços e quem foi o servidor que fiscalizou a execução, sob pena de devolução e não pagamento.
3.12 - As Notas Fiscais devolvidas pelos motivos mencionados nos itens anteriores serão pagas em até 10 (dez) dias da reapresentação.
04 - VALOR ESTIMADO DO OBJETO
De acordo com o artigo 3º, inciso III da Lei 10.520/2002 e orçamentos, o valor estimado do objeto não poderá ultrapassar o(s) limite(s)
constante(s) no tópico 02 (OBJETO) deste edital.
05 - EQUIPE DE APOIO E PREGOEIRO
5.1 - Compõem a equipe de apoio os servidores membros da Comissão Permanente de Licitações.
5.2 - Compete a equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas atividades na sessão e atos do Pregão.
5.3 - O pregoeiro designado é a servidora Delcimeri Scapini Brandini, a qual compete as seguintes atribuições:
a) Presidir o pregão, recebendo as propostas e lances;
b) Analisar e decidir fundamentadamente sobre aceitação ou não da proposta;
c) Receber lances, dos classificados na forma do art. 4º, incisos VIII e IX da Lei n. 10.520/2002.
d) Decidir sobre a ordem de classificação;
e) Analisar e decidir sobre a habilitação do classificado em primeiro lugar;
f) Receber as intenções de recursos e encaminhá-los à autoridade competente para julgamento.
g) Promover a adjudicação do objeto do pregão;
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h) Submeter à autoridade competente o resultado final, para homologação do pregão;
06 - CREDENCIAMENTO
6.1 - Os documentos do credenciamento deverão vir fora dos envelopes de proposta de preços e documentação. Caso o proponente não
queira dar lances não precisará se credenciar, contudo deverá entregar os documentos indicados nos tópicos 6.2 e 6.3.
6.2 – Os documentos exigidos para credenciamento da empresa são:
a) Para o proponente credenciar representante, deverá apresentar procuração, podendo utilizar o ANEXO I como modelo ou documento
equivalente; e
b) Ato constitutivo da empresa: Registro Comercial, no caso de empresa individual; Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhadas de documentos de
eleição de seus administradores; ou Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em
exercício.
6.3 – Declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação, conforme modelo (ANEXO II).
6.4 - As MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE que quiserem usufruir dos benefícios da Lei Complementar n. 123 de 14 de
dezembro de 2006, deverão apresentar no credenciamento a comprovação da qualidade de empresa de pequeno porte, microempresa ou
micro empreendedor individual dar-se-á pela apresentação da Certidão da Junta Comercial e, quando for o caso a Certidão do Registro Civil
de Pessoas Jurídicas ou outro na forma da lei, emitida em até 90 dias da data da entrega dos envelopes.
6.5 - Os documentos de credenciamento de que tratam os tópicos 6.2, 6.3 e 6.4, deverão vir fora dos envelopes de documentação e proposta e ficarão retidos nos autos.
6.6 - Os documentos devem ser entregues em original, por processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, desde
que sejam exibidos os originais para autenticação por servidor público do setor.
07 - PROPOSTA E CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
7.1 - Os envelopes número 01 (um) contendo a cotação e os envelopes número 02 (dois) contendo os documentos de habilitação serão
recepcionadas pela Comissão de Licitações até as 14h00min do dia 04/05/2022, na sede da Prefeitura Municipal, com endereço na Rua 31
de Março n. 1050, centro, no município de Lacerdópolis/SC.
7.2 - A proposta envelope 01 (um) deverá ser apresentada em envelope fechado, o qual conterá a cotação do licitante via impressa e assinada, com valor unitário, marca e valor global da proposta, e via CD/Pen Drive da AutoCotação da empresa Betha o qual será fornecido ao
licitante mediante solicitação.
7.3 - A proposta deverá ser entregue em envelope fechado, contendo a seguinte indicação:
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC
PREGÃO PRESENCIAL N.11/2022
ENVELOPE N. 01 - “PROPOSTA DE PREÇOS”
7.4 - A proposta necessariamente deverá preencher os seguintes requisitos:
a) ser impressa, sob pena de desclassificação, contendo todas as condições ali descritas, com prazo de validade mínimo de 60 (sessenta)
dias, contendo especificação detalhada dos materiais cotados, segundo as exigências mínimas apresentadas no deste Edital. Não serão
permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas.
b) conter o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), o n. do CNPJ e da Inscrição Estadual ou Municipal;
c) suas folhas devem estar assinadas e rubricadas pelo seu representante legal;
d) conter declaração de que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos,
taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes e seguros;
e) conter discriminados em moeda corrente nacional os preços unitários, por item, limitados a 02 (duas) casas decimais para os centavos;
f) Poderão participar do presente processo licitatório quaisquer pessoas jurídicas que atendam as condições desde Edital.
7.5 - Anexar à proposta, os dados bancários: nome do banco, n. da conta corrente, indicando a agência bancária para recebimento dos
créditos.
7.6 - Anexar à proposta os dados do representante legal da empresa (aquele que assina a proposta): nome completo, nacionalidade, estado
civil, cargo ou função, número de identidade e número do CPF/MF.
7.7 – Serão desclassificadas as propostas que conterem vícios insanáveis e propostas que apresentem desconformidades com quaisquer
outras exigências do ato convocatório, desde que insanáveis.
7.8 - Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação:
a) empresa atingida pela decretação de falência ou que teve instaurado processo de insolvência civil;
b) empresas que, por qualquer motivo, tenham sido suspensas de licitar pelo Município de Lacerdópolis ou que tenham sido declaradas
inidôneas pelo Município de Lacerdópolis ou por qualquer outro Órgão da Administração Direta e Indireta da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios;
c) Vedada a participação direta ou indireta das pessoas arroladas nos incisos I, II e III do art. 09 da Lei n. 8.666/93, conforme decisão n.
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603/97 TCU, bem como as impedidas pela Lei Orgânica do Município de Lacerdópolis.
08 – HABILITAÇÃO
8.1 - Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado, contendo a seguinte indicação:
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC
PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2022
ENVELOPE N. 02 - “DOCUMENTAÇÃO”
8.2 - Para habilitação das empresas, será exigida a entrega dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual.
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades Comerciais, e, no caso de
sociedades por ações acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercício.
d) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, (CNPJ).
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante;
g) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;
h) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF);
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT);
j) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal (“proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de quatorze anos”), conforme ANEXO III.
k) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida por distribuidor da sede do licitante. ATENÇÃO: os licitantes sediados no Estado de
Santa Catarina, deverão apresentar a certidão emitida através do sistema SAJ5 (https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do), juntamente
com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema e-proc (https://certeproc1g.tjsc.jus.br/).
l) Extrato/print da tela do computador onde consta a consulta no Portal da Transparência – Ministério da Transparência e Controladoria
– Geral da União na ala “Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS” http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnome%2CufSancionado%2Corgao%2CtipoSancao%2CdataPublicacao.
m) Extrato/print da tela do computador onde consta a consulta no Portal da Transparência – Ministério da Transparência e Controladoria
Geral da União na ala “Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)” http://www.portaltransparencia.gov.
br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc
n) Declaração atestando que a empresa licitante não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação.
8.3 – Qualificação técnica:
a) Cópia da carteira (CNH) e diploma de conclusão do curso de habilitação do operador/motorista condizente com o equipamento a ser
utilizado;
b) Comprovação documental que os equipamentos/veículos atendem ao exigido no edital, sob pena de desclassificação.
8.4 - As MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devidamente identificadas no credenciamento, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, inclusive quanto à
comprovação da qualidade de empresa de pequeno porte ou microempresa. A eventual restrição poderá ser sanada após o julgamento das
propostas de preços, como condição para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar n. 123/2006 e suas alterações.
8.4.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou empresa de pequeno porte poderá requerer a
suspensão da sessão pelo prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para regularização dos
documentos relativos à regularidade fiscal.
8.4.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no tópico anterior, implicará em decadência do direto à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
8.5 - Os documentos de habilitação deverão estar válidos na data da sessão de abertura de envelopes, apresentados em original ou cópia
autenticada em cartório competente ou publicação em órgão de Imprensa Oficial, ou, ainda, cópias com apresentação do original, que
venham a ser autenticadas durante a sessão de abertura dos mesmos pelo pregoeiro ou membros da equipe de apoio, (os originais poderão estar dentro ou fora do envelope) ou, também, cópias obtidas na internet, desde que possam ter a sua autenticidade e veracidade
confirmadas pelo mesmo meio.
8.5.1 - Para os documentos que não apresentarem prazo de validade ou validade indeterminada, quando for o caso, considerar-se-á 90
(noventa) dias a partir da data de emissão.
8.5.2 - A documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome da licitante que será responsável pela execução do contrato e
faturamento, com o mesmo número do CNPJ e endereço. Serão aceitos documentos com a mesma razão social, porém CNPJ e endereço
diverso quando os mesmos tiverem validade para todas as filiais e matriz.
8.6 - O licitante que entender estar desobrigado de apresentar qualquer documento de habilitação deverá demonstrar esta situação, juntando a respectiva justificativa/comprovante.
8.7 - Serão automaticamente desclassificados os proponentes que apresentarem documentos com data de validade vencida.
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09 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
9.1 - A presente licitação será adjudicada ao proponente que apresentar proposta de MENOR PREÇO POR ITEM do(s) item(s) descrito(s)
no tópico 02 (OBJETO) deste edital.
9.2 - Após a fase de lances, será desclassificada proposta de valor superior ao máximo fixado.
10 - RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
10.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, executará a rotina de credenciamento, conforme disposto no tópico 06 (CREDENCIAMENTO).
10.2 - Verificadas as credenciais e declarada aberta a sessão, o pregoeiro solicitará e receberá, em envelopes devidamente lacrados, a
proposta e os documentos exigidos para habilitação.
10.3 - Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo proposta e os documentos de habilitação fora do prazo estabelecido
neste edital.
10.4 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em que será procedida à verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos neste instrumento, com exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis.
10.5 - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem às exigências constantes do Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e
os das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer lances verbais e sucessivos, em valores distintos e
decrescentes.
10.6 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no tópico anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o
máximo de três, oferecerem lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
10.7 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, por lote, no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos
preços, podendo o proponente cotar apenas 01 (um) item.
10.8 - Dos lances ofertados não caberá retratação.
10.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da fase de lances e na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante.
10.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em
apresentar novos lances.
10.11 - Finalizada a fase de lances e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a compatibilidade dos preços ofertados com os praticados no mercado, desclassificando as propostas dos licitantes que apresentarem preço excessivo,
assim considerados aqueles acima do preço de mercado.
10.12 - Ocorrendo empate previsto no art. 44, § 2. da Lei Complementar n. 123/06 e suas alterações serão asseguradas a preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte.
10.12.1 - Entende-se por empate as situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
10.12.2 - Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma:
I – o sistema fará a ordem de classificação das microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham apresentado oferta igual ou até
5% superior à proposta mais bem classificada;
II – todas as MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE classificadas de acordo com o tópico anterior poderão apresentar 01 (um)
novo lance, inferior à oferta considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances
do respectivo item, sob pena de preclusão;
III – caso tenha apresentado novo lance, a primeira microempresa ou empresa de pequeno porte da ordem de classificação será declarada
vencedora, permanecendo registrados no sistema os lances de desempate apresentadas pelas demais microempresas ou empresas de
pequeno porte;
IV – Não ocorrendo a contratação das MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, na forma do tópico anterior, será declarada
vencedora a próxima microempresa ou empresa de pequeno porte da ordem de classificação do tópico 10.12.2, I, que tenha manifestado
lance de desempate, e assim sucessivamente;
V – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
previsto no tópico 10.12.1, será realizado sorteio entre elas para fins de ordenação das ofertas.
10.13 - O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente que apresentou o menor preço, por item, para que seja obtido preço
ainda melhor.
10.14 - Será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que tiver formulado a proposta de menor preço, para
confirmação das suas condições habilitatórias.
10.15 - No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os documentos habilitatórios do
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licitante da proposta de segundo menor preço, e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às condições fixadas neste instrumento
convocatório.
10.16 - Verificado o atendimento das exigências habilitatórias, será declarada a ordem de classificação dos licitantes, por item.
10.16.1 - Será declarado vencedor o licitante que ocupar o primeiro lugar em cada item.
10.17 - O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a documentação dos demais licitantes, pelo prazo de 10 (dez) dias, após a
homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los neste período, sob pena de inutilização dos mesmos.
10.18 - Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pelo pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os
licitantes presentes.
10.19 - Todos os documentos e as propostas deverão ser rubricados pelo pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes que estiverem presentes.
11 – RECURSOS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
11.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
11.2 - Não sendo interpostos recursos, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame à empresa declarada vencedora, por item, sendo submetido este resultado ao(a) Prefeito Municipal para homologação.
11.3 - O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terá(ão) efeito suspensivo e será(ão) dirigido(s) ao(a) Exmo. Prefeito Municipal, por
intermédio do pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias ou, nesse período, encaminhá-lo(s) ao(a) Prefeito
Municipal, devidamente informado(s), para apreciação e decisão, no mesmo prazo.
11.4 - Decididos os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da Licitação submetido ao(a) Exmo. Prefeito Municipal para o
procedimento de homologação com a devida adjudicação do objeto desta Licitação à(s) vencedora(s).
11.5 – A contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais, poderá sofrer, isolada ou conjuntamente,
a critério do Órgão Gerenciador e após regular processo administrativo, as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e ss., da Lei
8.666/93, atualizada.
11.6 - Na hipótese de adoção da sanção administrativa na forma de multa, esta será aplicada da seguinte forma:
a) Caso haja alguma irregularidade relativa à qualidade física dos produtos a Administração definirá, a seu critério, o índice de gravidade e o
cálculo da multa a ser atribuído à irregularidade encontrada, em percentual não superior a 10% (dez por cento) do total dos itens atribuídos
à Contratada;
b) No caso de atraso na entrega dos produtos percentual de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor total do item(s), limitado a 30 (trinta) dias de atraso, quando a Administração poderá decidir pela continuidade ou rescisão contratual, em razão da inexecução
total;
c) Na hipótese de não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, multa equivalente a
5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato;
d) Nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução do contrato, multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais.
11.7 - Incorre nas mesmas sanções quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
§1º. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/
fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 30 (trinta) dias após a data
da notificação, e, após este prazo, o débito será cobrado judicialmente.
§2º. No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
§3º. Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos, responderá a CONTRATADA pela sua diferença,
podendo ser esta cobrada judicialmente.
§4º. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas.
12 – ASSINATURA DA ATA E SUA RESPECTIVA VIGÊNCIA
12.1 - Após a homologação do resultado, será(ão) a(s) vencedora(s) notificada(s) e convocada(s) para, no prazo de 02 (dois) dias úteis,
assinar(em) a ata (minuta constante do ANEXO IV), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital.
12.2 - No ato de formalização da ata, deverá a licitante vencedora indicar pessoa pertencente ao seu quadro funcional, com a qual a Administração poderá obter informações e/ou esclarecimentos, bem como encaminhar quaisquer outras comunicações.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1429

12.3 – A ata terá vigência por 12 (doze) meses, a iniciar-se com a publicação da mesma na imprensa oficial do Município de Lacerdópolis
(art. 61, § único da Lei 8.666/93).
12.4 - Caso a ata, por qualquer motivo, não venha a ser assinada, a licitante subsequente, na ordem de classificação, será notificada para
nova Sessão Pública, na qual o pregoeiro examinará a sua proposta e qualificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda ao edital, podendo o pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
13 - ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ATA
13.1 - A execução da ata será administrada e fiscalizada pelo Secretário Municipal de Transportes e Obras.
13.2 - O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os preços registrados, sendo que serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem
iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Município de Lacerdópolis.
13.3 - Não serão aceitos valores superiores à média dos preços conforme valores constantes no tópico 02 (OBJETO) deste edital.
13.4 - Caso seja constatado, ao longo da vigência da ata, que o preço registrado, se torne muito inferior à média dos preços de mercado, e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, será liberado do compromisso assumido,
e o gerenciador da ata poderá convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
13.5 - Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o gerenciador procederá ao cancelamento
do registro.
14 - UTILIZAÇÃO DA ATA POR OUTRO ÓRGÃO
A ata a ser lavrada, quando cabível, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Município de Lacerdópolis, observadas as exigências contidas no art. 22 do Decreto
Federal n. 7.892/2013.
15 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA
15.1 - Será de responsabilidade da(s) licitante(s) vencedora(s) o fornecimento do objeto deste Edital, no preço estipulado na sua proposta
e de acordo com as condições descritas no tópico 02 (OBJETO) deste edital.
15.2 – O proponente vencedor deverá arcar com todas as despesas necessárias para o regular fornecimento do objeto.
16 - GARANTIA
O licitante contratado assumirá toda responsabilidade pelo(s) produto(s) fornecido(s) e/ou pelo(s) serviço(s) prestado(s), respondendo civil
e criminalmente por fatos que causem danos ao município ou terceiros, decorrente da execução da ata e/ou contrato.
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes participantes e não vencedoras pela elaboração e/ou apresentação de documentação
relativa ao presente Edital.
17.2 - O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, no Setor de Licitações, logo após sua homologação.
17.3 - Detalhes não citados, referentes ao fornecimento, mas que a boa técnica leve a presumir a sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas para sua não apresentação.
17.4 – O Município poderá revogar a Licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.
17.5 - O pregoeiro e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários, bem como irão dirimir as dúvidas suscitadas, de segunda
a sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, através do telefone (49) 3552-0188, ou pessoalmente (Rua 31 de
março, 1050, Centro, Lacerdópolis/SC).
17.6 – É de exclusiva responsabilidade do proponente ou interessado, a verificação no sítio do município de Lacerdópolis: www.lacerdopolis.
sc.gov.br e na imprensa oficial do Município de Lacerdópolis, rede DOM – Diário Oficial dos Municípios: www.diariomunicipal.sc.gov.br de
eventuais alterações no presente edital.
17.7 – São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I – Procuração;
b) ANEXO II – Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação;
c) ANEXO III – Declaração de que não emprega menor de idade, salvo se aprendiz;
d) ANEXO IV – Ata de Registro de Preços.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1430

Lacerdópolis/SC, 19 de abril de 2022.
Município de Lacerdópolis
Sérgio Luiz Calegari
Prefeito
Cláudio Da Cas
Secretário Municipal de Transportes e Obras
ANEXO I
PROCURAÇÃO
_____<RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO COMPLETO>_______, por meio de _____<NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL, RG,
CPF E QUALIFICAÇÃO NA EMPRESA>________, constitui como PROCURADOR o Sr. _____<NOME COMPLETO, RG, CPF>________, outorgando-lhe poderes gerais para representar a referida empresa na Licitação <MODALIDADE, NÚMERO/ANO>, outorgando ainda poderes
específicos para efetuar lances e praticar demais atos necessários ao procedimento licitatório.
<CIDADE/ESTADO>,
<DATA>__________________
<NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
E QUALIFICAÇÃO NA EMPRESA>
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
_________(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ________ CNPJ n. ___(xxxxxxxxxx)___, sediada em _____________(ENDEREÇO COMERCIAL)_______, declara, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal n° 8.666/93, sob as penas da Lei n. 10.520, de 17/07/2002,
que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, assim como assume o compromisso de declarar
a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.
(LOCAL), ____(DATA) ________
Assinatura do representante legal da empresa
Carimbo da empresa
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ
_________(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ________ CNPJ n. ___(xxxxxxxxxx)___, sediada em _____________(ENDEREÇO COMERCIAL)_______, declara, para fins do disposto no inciso XXXIII, art. 7., da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.
(LOCAL), ____(DATA) ________
Assinatura do representante legal da empresa
Carimbo da empresa
ANEXO IV
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n. ______/2022
PROCESSO LICITATÓRIO n. 11/2022
PREGÃO PRESENCIAL n. 06/2022
Aos _________ dias do mês de _________ do ano de _____________, o MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público
interno, com endereço na Rua 31 de março, n. 1050, centro, Lacerdópolis/SC, CEP 89660-000, CNPJ 82.939.471/0001–24, neste ato representado pelo prefeito Sérgio Luiz Calegari, no uso das atribuições de seu cargo e, nos termos do art. 15, da Lei Federal 8.666/93, Decreto
Federal n. 7.892/2013 e Decreto Municipal n. 024/2011, e, as demais normas aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das
propostas apresentadas, RESOLVE registrar o(s) preço(s) apresentado(s) pela(s) empresa(s), na ordem de classificação por ela(s) alcançada(s) no(s) item(s), observadas as condições do edital e anexos que integram este instrumento e as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 – Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual contratação futura e conforme a necessidade, através da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, com recursos próprios e/ou vinculados, de empresas para prestação de serviços de horas de
escavadeira e caminhão para a abertura, manutenção e base para pavimentação asfáltica em estradas vicinais do interior e ruas urbanas
do Município de Lacerdópolis, cuja descrição, quantidades, valores máximos e condições é(são):
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...
1.2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
1.3 - Os itens serão contratados em quantidades que variam até o limite previsto na licitação, conforme a demanda, não constituindo obrigação do município a contratação de toda a quantidade.
1.4 - No valor cotado já estão calculados todos os impostos e demais encargos. O Município de Lacerdópolis é isento e não se responsabiliza
por qualquer encargo trabalhista decorrente da relação empregatícia entre empresa vencedora do certame e seu(s) funcionário(s) contratado(s), cujas obrigações, inclusive quanto ao fornecimento, fiscalização e cobrança de uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s),
são exclusivas da empresa terceirizada.
1.5 - Início da prestação dos serviços: imediato.
1.6 - A Administração se reserva o direito de solicitar mais de um de cada um dos itens, caso necessite.
1.7 - Local da prestação dos serviços: no perímetro urbano ou rural do município, mediante fiscalização da Secretária Municipal de Transportes e Obras.
1.8 - Integram a presente ata de Registro de Preços o Edital de Pregão Presencial n. 06/2022, Processo Licitatório n. 11/2022 e a proposta
apresentada pelo fornecedor acima discriminado, bem como a planilha de lances ofertados pelo fornecedor vencedor dos itens acima, conforme normas estabelecidas no edital e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E REAJUSTE
2.1 - O preço a ser pago é aquele consignado na proposta declarada vencedora.
2.2 - O valor proposto não será reajustado, salvo na hipótese de aplicação de ocorrência que justifique a aplicação da alínea “d” do inciso
II do artigo 65 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será realizado até o 10º dia útil do mês subsequente ao fornecimento dos produtos e mediante apresentação de nota
fiscal e comprovante de entrega no verso da mesma, sem rasuras.
3.2 - O número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.
3.3 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
3.4 - Não serão pagos valores antecipadamente.
3.5 – Os dados bancários para pagamento são aqueles indicados junto com a proposta, conforme tópico “7.5” do edital.
3.6 - Somente serão pagos os itens efetivamente contratados e entregues ao CONTRATANTE, não gerando a obrigação de aquisição de
todos os itens e quantidades registradas, mas somente aqueles necessários, de acordo com as requisições do CONTRATANTE.
3.7 - A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido ao Município de Lacerdópolis (CNPJ 82.939.471/0001-24).
3.8 - A apresentação do documento fiscal que apresentem incorreções ou contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento e serão
devolvidas, isentando o Município de Lacerdópolis (CNPJ 82.939.471/0001-24) do ressarcimento de qualquer prejuízo para o fornecedor.
3.9 – O serviço prestado, a quantidade e o valor unitário das horas devem vir especificados na nota fiscal, inclusive dos locais onde foram
prestados os serviços e quem foi o servidor que fiscalizou a execução, sob pena de devolução e não pagamento.
3.10 - As Notas Fiscais devolvidas pelos motivos mencionados no tópico anterior serão pagas em até 10 (dez) dias da reapresentação.
CLÁUSULA QUARTA – UTILIZAÇÃO DA ATA POR OUTRO ÓRGÃO
A presente ata, quando cabível, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Município de Lacerdópolis, observadas as exigências contidas no art. 22 do Decreto
Federal n. 7.892/2013.
CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA DA ATA
5.1 - A ata terá vigência por 12 (doze) meses, a iniciar-se com a publicação da mesma na imprensa oficial do Município de Lacerdópolis (art.
61, § único da Lei 8.666/93).
5.2 - Durante o prazo de validade da presente ata as empresas, a critério do Município de Lacerdópolis, serão convocadas para retirar a
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respectiva Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento ou formalização de contrato, estando as obrigações assumidas vinculadas a esta
ata, devendo fazê-lo no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação.
5.3 - Se a empresa se recusar a retirar a Nota de Empenho ou formalizar o contrato sem justificativa por escrito e aceita pelo ordenador
da despesa, aplicar-se-á o disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei n. 10.520, de 17/07/2002, caracterizando o descumprimento total da
obrigação assumida, e sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
CLÁUSULA SEXTA - VINCULAÇÃO DA ATA
A presente ata de registro de preços está vinculada ao processo licitatório que a originou, sendo os casos omissos resolvidos, à luz da Lei
n. 8.666/93, a Lei n. 10.520/02, Decreto Federal n. 7.892/2013 e Decreto Municipal n. 024/2011.
CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ATA
7.1 - A execução da ata será administrada e fiscalizada pelo Secretário Municipal de Transportes e Obras.
7.2 - O gerenciador da presente Ata acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade
com os preços ora registrados, sendo que serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou
inferiores a média daqueles apurados pelo Município de Lacerdópolis.
7.3 - Não será aceito valores superiores à média dos preços conforme valores constantes no tópico 02 (OBJETO) desta ata.
7.4 - Caso seja constatado, ao longo da vigência da ata, que o preço registrado, se torne muito inferior à média dos preços de mercado, e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, será liberado do compromisso assumido,
e o gerenciador da ata poderá convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
7.5 - Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o gerenciador procederá ao cancelamento do
registro.
CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇÕES
8.1 - A presente ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, as quais serão registradas por
intermédio de lavratura de Termo Aditivo.
8.2 - A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual oscilação de mercado ou de fato que modifique
seu custo, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto ao fornecedor para negociar o novo valor compatível ao mercado.
CLÁUSULA NONA – CANCELAMENTO DO REGISTRO
9.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando:
a) não cumprir as obrigações da presente ata;
b) não retirar a Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento e/ou formalização de contrato no prazo estabelecido pela Administração
sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;
d) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração.
9.2 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita
execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado.
CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
10 - São obrigações do órgão gerenciador:
a) Gerenciar esta ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, e as especificações dos itens registrados, observada
a ordem de classificação indicada na licitação;
b) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de
mercado, e de aplicação de penalidades;
d) consultar o fornecedor registrado (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o produto a outro(s) órgão da
Administração Pública que externe a intenção de utilizar a presente ata;
e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ata;
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
11 - O órgão participante, através de gestor próprio indicado, obrigar-se-á:
a) Tomar conhecimento da presente ata, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações necessárias;
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c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ata junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;
d) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
e) informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das
obrigações contidas na presente ata, particular.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
12 - São obrigações do fornecedor, além das legais e inerentes ao ramo de atividade:
a) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto desta licitação a outro órgão
da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente ata;
b) fornecer os itens contratados obedecendo rigorosamente ao disposto no edital e tópico 01 (OBJETO) desta ata;
c) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referente às condições firmadas na presente ata;
d) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente ata;
e) manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PENALIDADES
13.1 - À contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais, poderá sofrer, isolada ou conjuntamente,
a critério do Órgão Gerenciador e após regular processo administrativo, as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e ss., da Lei
8.666/93, atualizada.
13.2 - Na hipótese de adoção da sanção administrativa na forma de multa, esta será aplicada da seguinte forma:
a) Caso haja alguma irregularidade relativa à qualidade física dos produtos a Administração definirá, a seu critério, o índice de gravidade e o
cálculo da multa a ser atribuído à irregularidade encontrada, em percentual não superior a 10% (dez por cento) do total dos itens atribuídos
à Contratada;
b) No caso de atraso na entrega dos produtos percentual de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor total do item(s), limitado a 30 (trinta) dias de atraso, quando a Administração poderá decidir pela continuidade ou rescisão contratual, em razão da inexecução
total;
c) Na hipótese de não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, multa equivalente a
5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato;
d) Nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução do contrato, multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais.
13.3. Incorre nas mesmas sanções quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
§1º. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/
fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 30 (trinta) dias após a data
da notificação, e, após este prazo, o débito será cobrado judicialmente.
§2º. No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
§3º. Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos, responderá a CONTRATADA pela sua diferença,
podendo ser esta cobrada judicialmente.
§4º. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA
O licitante contratado assumirá toda responsabilidade pelo(s) produto(s) fornecido(s) e/ou pelo(s) serviço(s) prestado(s), respondendo civil
e criminalmente por fatos que causem danos ao município ou terceiros, decorrente da execução da ata e/ou contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Capinzal/SC, Estado de Santa Catarina, para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas desta ata, renunciando a outro foro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, firmam a presente perante duas testemunhas.
Lacerdópolis/SC, ... de... de... 2022.
Município de Lacerdópolis/SC
Sérgio Luiz Calegari
ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

DETENTOR DA ATA

Cláudio Da Cas
Secretário Municipal de Transportes e Obras
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Lages
Prefeitura
DECRETO Nº 19522/2022

Publicação Nº 3840348

DECRETO Nº 19.522, de 19 de abril de 2022.
Abre Crédito Adicional Suplementar.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 94 da Lei Orgânica do Município e de acordo
com a Lei nº 4550 de 14 de dezembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 803.000,00 (oitocentos e três mil reais) para as
seguintes dotações orçamentárias:
Entidade:
Ação:
Modalidade/Valor:
Entidade:
Ação:
Modalidade/Valor:

01 – Prefeitura Municipal de Lages
1.274 – Obras de Pavimentação e Infraestrutura Urbana
(13) 4.4.90.00 – Investimentos –Aplicações Diretas
Fonte -0.1.00.1271.0001- Convênio Semasa/Prefeitura
R$ 798.000,00
20 – Fundo Municipal de Saúde
2.424 – BLAT FNS – Bloco de Atenção Básica (Demais Ações)
(21) – 4.4.90.00 – Investimentos - Aplicações Diretas
Fonte -0.1.38.0492.0000 – BLAT FNS Bloco de Atenção Básica
R$ 5.000,00

Art. 2º. As fontes de recursos para abertura do crédito de que trata o art. 1º serão provenientes:
I – do Excesso de Arrecadação
Fonte – 0.1.38.0492.0000 – BLAT FNS – Bloco de Atenção Básica
R$ 5.000,00
Fonte - 01.001271.0001 – Convênio Semasa/Prefeitura
R$ 798.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Lages, 19 de abril de 2022; 256o ano da Fundação e 162o da Emancipação.
Antonio Ceron
Prefeito

DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2022 - FMASH - JORGE NASCIMENTO

Publicação Nº 3840020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 – SMASH
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
LOCADOR - JORGE DO NASCIMENTO, CPF 376.680.059-00.
O valor total da presente Dispensa é de $ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais).
Objeto: " Locação de Imóvel destinado ao uso da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO/CONSELHO TUTELAR,
situado a Rua Caetano Costa Junior, 140, Centro Lages/SC- Cep 88.500-000”.
Face ao disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/93, submeto o ato à Autoridade Superior para ratificação e devida publicidade.
Lages, 04 de abril de 2022.
Jean Pierre Ezequiel
Secretário Municipal de Assistência Social e habitação
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2022 - SMASH
Ratifico o ato acima, de autoria do(a) Exmo(a). Sr.(ª) Jean Pierre Ezequiel, Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação, que está
em conformidade com os documentos que instruem o respectivo Processo, uma vez que preenchido todos os requisitos que a legislação
exige.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Publique-se.’
Lages, 07 de abril de 2022.
Antonio Ceron
Prefeito do Município

EDITAL PE 31/2022-SMS

Publicação Nº 3839711
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EA6FC4EBECA059A3900125E86E57841DF8DCBA23

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 31/2022-SMS
Objeto: Registro de Preços destinado a Aquisição de Medicamentos e Materiais para Atender a Demandas Judiciais da Secretaria Municipal
de Saúde de Lages.
Abertura: 04/05/2022 às 09:00h
Valor Estimado: R$ 507.484,81
Da retirada do Edital: www.lages.sc.gov.br
Lages, 20 de abril de 2022.
Antônio César Alves de Arruda
Secretário da Administração e Fazenda

EDITAL PE 50/2022-SEMASA

Publicação Nº 3840370
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 24B898B8F0F61000C6C9F4837BBFE08601F6D77A

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 50/2022-SEMASA
Objeto: Registro de Preços destinado à Aquisição de Polímero para ETE Araucária.
Abertura: 06/05/2022 às 14:30h
Valor Estimado: R$ 135.200,00
Da retirada do Edital: www.lages.sc.gov.br
Lages, 20 de abril de 2022.
Antônio César Alves de Arruda
Secretário da Administração e Fazenda

EDITAL PE 56/2022-PML

Publicação Nº 3840093
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 49F1C461DC5F2369C7C76F43CCA7CA3FBAF50CCE

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 56/2022-PML
Objeto: Aquisição de implementos agrícolas, para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura e Pesca.
Abertura: 05/05/2022 às 09:00h
Valor Estimado: R$ 119.849,97
Da retirada do Edital: www.lages.sc.gov.br
Lages, 20 de abril de 2022.
Antônio César Alves de Arruda
Secretário da Administração e Fazenda

NOMEAÇÃO GESTOR DO CONTRATO 82/2022- ECOSERRA - SMEL

Publicação Nº 3840108

NOMEAÇÃO GESTOR DO CONTRATO 82/2022 – SMEL
Designa-se o servidor Sr Daniel Tadeu Francisco gestor do contrato 82/2022, referente a DL 07/2022.
Lages, 12 de Abril de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3839625

RERRATIFICAÇÃO I
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 – PML.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 E TRAILER NA VERSÃO ESPECIAL/TRAILER, ADAPTADO PARA UNIDADE
MÓVEL PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE - CASTRAMÓVEL, E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE.O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de Administração e
Fazenda, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados as alterações que se fazem necessárias no edital em comento: No objeto, passar a considerar:
Aquisição de 2 (dois) Veículos Pick-Up Cabine Dupla 4x4 e Trailer na versão especial/trailer, adaptado para unidade móvel para castração de
animais de pequeno porte - Castramóvel, e para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente, sendo um Veículo Pick-Up Cabine Dupla 4x4 será usado para atender as necessidades da fiscalização da Iluminação Pública do Município de Lages. No ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, no item 01, passar a considerar 02 quantidades. Por conseguinte o valor total estimado máximo
passa para R$ 562.380,00. 15. No subitem 15. DOS RECURSOS FINANCEIROS, considerar:15.1 O objeto desta licitação, será adquirido com
recursos: 62,12% do Estado, provisionados na conta: Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente, Código de Despesa nº 80
e Elemento de Despesa 44905252, e 2,94% Próprios, provisionados na conta: Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente,
Código de Despesa nº 80 e Elemento de Despesa 44905252; e 34,94% Próprios, provisionados na conta: COSIP - Manutenção dos Serviços
de Iluminação Pública, Código de Despesa nº 85; Elemento de Despesa nº 44905252;15.2 Valor Total Estimado, Máximo: R$ 804.880,00
(oitocentos e quatro mil e oitocentos e oitenta reais).Em consequência, adia-se os prazos para: Credenciamento, até as 23:59 horas do dia
05/05/2022;Recebimento das Propostas Comerciais e Documentos de Habilitação, até as 09:00 horas do dia 06/05/2022;Sessão Pública, às
09:00 horas do dia 06/05/2022;Recebimento dos Lances será aberta às 10:30 horas do dia 06/05/2022;Impugnação, até as 23:59 horas do
dia 02/05/2022;Esclarecimentos, para até as 23:59 horas do dia 02/05/2022.Sem mais para o momento, subscrevo-me, atenciosamente,
Lages, 20 de abril de 2022.
Antônio César Alves de Arruda
Secretário da Administração e Fazenda

RERRATIFICAÇÃO II PE 36/2022-PML

Publicação Nº 3839403

RERRATIFICAÇÃO II
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022 – PML.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTI PARA CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.
O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de Administração e Fazenda, presente a supremacia do interesse público, com
fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados as alterações
que se fazem necessárias no Anexo I – Termo de Referência do edital em comento: Na especificação dos Itens 3, 5, 22, 30, 46 incluir: (...)
com aproveitamento integral do produto. Nos itens abaixo, passar a considerar a redação: Item 06: Pepino salada: Apresentação: Valor por
quilo entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil características: 1ª qualidade, tamanho entre 10 e 15
cm e classe 5: entre 5 e 10 cm de comprimento, tendo uma tolerância de 10% de pepinos das classes superior ou inferior ao especificado
no rótulo médio, íntegro, aparência firme, livre de manchas, machucados e perfurações de insetos, de coloração verde escuro brilhante.
Deverá estar fresca, sem manchas, coloração e tamanho uniformes, isenta de terra, parasitas, larvas e danos físicos e/ou mecânicos. Item
15 - MANGA - Apresentação: Entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil. Características: in natura,
de 1ª qualidade, Classe 200, cujos frutos possuem peso desde 201 a 350 g. semi maduro, consistência firme, tamanho de médio a grande,
cor e sabor típico da espécie, não danificada, sem machucados, com casca sã e livre de fungos. Devem estar íntegras, sem traço de descoloração ou mancha, com aproveitamento integral do produto. Itens 21 e 37 - OVO DE GALINHA: Apresentação: Embalagem tipo bandeja
polpa c/ 30 unidades. Características: Ovos de galinha selecionados, Tipo Médio (peso entre 50g e 54g por unidade), com a casca limpa,
íntegra (sem rachaduras) e sem deformação, deverá vir com selo de procedência e validade. O produto deverá ser entregue com no mínimo
20 dias até a sua validade. Itens 26 e 42: “Brócolis chinês: Apresentação: Valor por unidade (cada unidade medindo entre 100 e 200 mm
de diâmetro). Entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil. Sendo vedada a utilização de caixas de
madeira reutilizadas. Características: Deverá estar fresca, sem manchas, coloração e tamanho uniformes, isenta de terra, parasitas, larvas
e danos físicos e/ou mecânicos.” As demais cláusulas permanecem inalteradas. Sem mais para o momento, subscrevo-me, atenciosamente,
Lages, 20 de abril de 2022.
Antônio César Alves de Arruda
Secretário da Administração e Fazenda
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Laguna
Prefeitura
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 1/2022 - FLC

Publicação Nº 3841640

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 702BF3606738FDA81F3B37BFEB721F1C26C5F392

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Presidente da Fundação Lagunense de Cultura, VANERE ALMEIDA DA ROCHA PIRES, no uso de suas atribuições pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01. HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo Nº 12022
b) Licitação Nº 1/2022 – IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
d) Data da Homologação: 19/04/2022
e) Data da Adjudicação: 19/04/2022
f) Objeto da Licitação: Contratação do Artista Sérgio Antônio Amado Coirolo, para a execução de um busto em bronze de Anita Garibaldi,
conforme contido no processo.
g) Fornecedor: SÉRGIO ANTÔNIO AMADO COIROLO - CNPJ: 41.XXX.XXX/XXXX-10
h) Item Vencedor: Contratação de Artista
i) Valor: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
VANERE ALMEIRA DA ROCHA PIRES – PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO LAGUNENSE DE CULTURA

DECRETO Nº 6.685/2022

Publicação Nº 3840200

DECRETO Nº 6.685, DE 14 DE ABRIL DE 2022.
ALTERA A REDAÇÃO DE DISPOSITIVO DO DECRETO Nº 6.546/2021, PARA SUBSTITUIR REPRESENTANTE GOVERNAMENTAL NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA/SC, Sr. Samir Ahmad, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 68, incisos III e XXV,
da Lei Orgânica do Município de Laguna,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o art. 1º do Decreto nº 6.546/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica homologada a escolha dos seguintes membros para a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para o biênio 2021/2023:
I - representantes governamentais:
a) Titular: Laís Coelho dos Santos;
b) Suplente: José Antônio Martins Silva.
a) Titular: Amilton Martins de Souza;
b) Suplente: Edimar dos Santos Fernandes.
a) Titular: Juliana Fagundes de Carvalho Luz;
b) Suplente: Adriana Souza da Silva.
a) Titular: Vilson Roberto da Silveira Medeiros;
b) Suplente: Rômulo M-ller Bratti.
a) Titular: Cátia Simone Menezes Mendes;
b) Suplente: Enivaldo Torres Ramos.
a) Titular: Vânia Regina Eyng Teixeira;
b) Suplente: Caroline Florentino.
II - representantes da sociedade civil:
a) Titular: Carlota Gabriela Tavares (Fundação Hermon);
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b) Suplente: Júlio César da Silva (Fundação Hermon).
a) Titular: Emeline Ramos Feuser Grunner (APAE);
b) Suplente: Samira dos Santos Pereira (APAE).
a) Titular: Giovani Sebastião Cardoso (União dos Artistas);
b) Suplente: Vilmar Machado (União dos Artistas).
a) Titular: Janaina Emanuele de Souza (ACUSTRA);
b) Suplente: Andréa Prates Pacheco Luckina (ACUSTRA).
a) Titular: Andreia da Silva (APP Escola Ana Gondin);
b) Suplente: Sandra Corrêa Maria de Souza (APP Escola Ana Gondin).
a) Titular: Lilian Marcondes da Silva (APP Iracy Virgínia);
b) Suplente: Gisleide Candiotto Marques (APP Iracy Virgínia).”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.
SAMIR AHMAD
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 6.686/2022

Publicação Nº 3840209

DECRETO Nº 6.686, DE 14 DE ABRIL DE 2022.
ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO Nº 6.645, DE 28 DE JANEIRO DE 2022, PARA SUBSTITUIR MEMBRO NO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – CDM.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA/SC, Sr. Samir Ahmad, no uso das atribuições legais a si conferidas no artigo 68, incisos III e XXV, da
Lei Orgânica do Município de Laguna,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a alínea “a” do inciso I do artigo 1º do Decreto nº 6.645, de 28 de janeiro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º (...)
I – (...)
a) Titular: José Antônio Martins Silva (Gabinete do Prefeito);
Suplente: Rutimar Ferreira Novaes (Gabinete do Prefeito).”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.
SAMIR AHMAD
PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2022 - FUNDAÇÃO LAGUNENSE DE CULTURA - FLC

Publicação Nº 3840441

PREFEITURA DE LAGUNA
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2022 FUNDAÇÃO LAGUNENSE DE CULTURA - FLC
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO
FAZEDORES E FAZEDORAS DA CULTURA

DE

ARTISTAS,

PROFISSIONAIS,

A Presidente da Fundação Lagunense de Cultura - FLC da Prefeitura Municipal de
Laguna, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 23, v e 215
da Constituição Federal e demais disposições aplicáveis da Lei Federal 8666/93, torna
público para conhecimentos dos interessados
A FLC atua em nosso município e desenvolve projetos que valorizam e contribuem
para o fortalecimento das expressões culturais e da produção artística de nossa região.
Dessa forma, oferece programações pautadas na diversidade de gêneros e estilos, bem
como ações formativas - como cursos e oficinas – que possibilitam a qualificação de
profissionais das áreas da cultura e economia criativa e em acordo com a LEI Nº 1827 DE
27 DE JULHO DE 2015. Que DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA
DE LAGUNA, SEUS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS, ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO,
GESTÃO, INTERRELAÇÕES ENTRE OS SEUS COMPONENTES, RECURSOS
HUMANOS, FINANCIAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O credenciamento, por intermédio de chamada pública, possibilita o acesso
democrático à pauta da programação compreendida no período de maio de 2022 a
setembro de 2023, nas atividades realizadas e apoiadas pela FLC, em constante diálogo
com a sociedade, buscando alinhar-se com as especificidades locais, apoiando e
viabilizando variada programação, com o intuito de fazer chegar ao público ações que
abrangem tanto as formas tradicionais, quanto as vertentes contemporâneas de produção
cultural e da arte.
1. DA FINALIDADE
1.1. Constitui objeto deste Edital de Credenciamento de Artistas e Fazedores e Fazedoras
da Cultura local, que tenham espetáculos prontos ou não, oficinas, mediação em literatura,
e Profissionais da Cultura e do campo da acessibilidade em Libras, para possível prestação
de serviços, como pessoa física ou jurídica, através de Inexigibilidade de Licitação,
fundamentada no art. 25, da Lei n. 8.666/93 para atender ás programações realizadas ou
apoiadas pela FLC, no período de maio de 2022 a setembro de 2023.
1.2. O presente regulamento visa identificar artistas, agentes culturais, propostas artísticas
nas áreas/linhas de artes cênicas, artes visuais, música, literatura, expressões culturais
populares, afro-brasileiras, e oriundas de comunidades tradicionais, assim como
profissionais de suporte técnico, habilitando-os para possíveis contratações, no período
estabelecido neste edital, com o objetivo de dinamizar e socializar a programação cultural
no município.
1.3. As propostas inscritas estão passíveis de análise para contratação através do
credenciamento em igualdade de condições, observando os requisitos mínimos previstos
nesse edital, não havendo direito subjetivo à contratação;
1.4. A contratação dos credenciados será efetivada de acordo com os eventos a serem
realizados no período citado, possibilitando o acesso de forma democrática, atendendo aos
princípios da oportunidade, da conveniência, da legalidade, da defesa do interesse público,
da impessoalidade, da isonomia e da economicidade, nos seguintes segmentos culturais
instituídos na Lei Municipal 18207/2015, a seguir descritos:
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1.4.1 Linguagens
a) Artes Cênicas: apresentações e peças de teatro, de dança, performances cênicas,
intervenções, monólogos, esquetes teatrais. Podendo ser: grupos de dança diversas,
diversidade, coletivos, companhias, atores, diretores, bailarinos, dançarinos.
b) Artes Visuais: exposições de Arte e/ou processos artísticos, individuais ou coletivos.
Podendo ser: pintura, escultura, fotografia, performance, instalação, intervenção. Grafite
e etc.
c) Música: Apresentações musicais nos diferentes estilos da música. Podendo ser: com
grupos, bandas, intérpretes, instrumentistas, compositores (as) de todos gêneros e
diversidade.
d) Literatura: narração de histórias - infantis ou adultas -, leituras dramatizadas,
performances literárias, recitais poéticos. Podendo ser: autores, declamadores,
escritores, poetas, cordelistas, críticos literários, contadores de histórias, griôs,
ilustradores.
e) Audiovisual: criação, desenvolvimento, exibição de conteúdo, design e/ou performance
em audiovisual, animação, intervenção, videoarte, videoclipes, sejam ficcionais ou
documentais, e videogames; criação e produção de conteúdo específico artístico cultural
audiovisual em geral e transmissão em tempo real, expostas tanto em meios virtuais
quanto em suportes tradicionais e plataformas de redes sociais e youtube.
f) Folclore/Cultura Popular: apresentações, exposições, intervenções, cortejos,
performances nas mais diversas linguagens onde couber música, canto, contação de
histórias, dança, encenações, festas, literatura, jogos, brincadeiras, artesanato, culinária
tradicional, oficinas, cursos, palestras etc. São expressões transmitidas de geração em
geração, de forma oral ou por imitação, ela nasce do conhecimento, dos costumes e
tradições de um povo. E por isso mesmo, os contornos são imprecisos, acolhendo as
complexas expressões de saberes, fazeres, práticas e artes produzidas por uma
comunidade. Cabem aqui, por exemplo, boi de mamão dentre outros.
g) Cultura Afro-Brasileira: denomina-se cultura afro-brasileira o conjunto demanifestações
culturais do Brasil que sofreram algum grau de influência da cultura africana, desde os
tempos do Brasil Colônia até a atualidade. Podem ser apresentações, exposições,
intervenções, oficinas, cursos, palestras cortejos, desfiles, literatura, artesanato, culinária
tradicional, encenações e performances, artes plásticas, artes visuais, artesanato,
produtos culturais e simbólicos, sejam para compor eventos diversos, feiras,
capacitações nas mais diversas linguagens, valorizando o pertencimento identitário e a
transmissão de saberes.
h) Patrimônio Cultural: oficinas, capacitações, cursos e palestras.
1.4.2 Formação/capacitação
a) Oficina: oferta de conteúdo teórico e/ou prático nas áreas das artes cênicas, artes
visuais, música, literatura, audiovisual, expressões culturais populares, afro-brasileiras e
oriundas de comunidades tradicionais, economia criativa, patrimônio cultural, diversidade
com duração de (01h30min de duração), para algum público específico ou geral. É
necessário descrever o conteúdo abordado, metodologia, necessidades técnicas, se há
limites de participantes, faixa etária, público-alvo, além do currículo do ministrante com
a experiência no conteúdo em questão.
b) Curso: oferta de conteúdo teórico e/ou prático nas áreas das artes cênicas, artes visuais,
música, literatura, audiovisual, expressões culturais populares, afro-brasileiras e
oriundas de comunidades tradicionais, economia criativa, patrimônio cultural, diversidade
com duração de (04h, 20h ou 40h/aula, no decorrer da necessidade da FLC), para algum
público específico ou geral. É necessário descrever o conteúdo abordado, metodologia,
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necessidades técnicas, se há limites de participantes, faixa etária, público-alvo, além do
currículo do ministrante com a experiência no conteúdo em questão.
c) Palestra: oferta de conteúdo teórico nas áreas das artes cênicas, artes visuais, música,
literatura, audiovisual, expressões culturais populares, afro-brasileiras e oriundas de
comunidades tradicionais, economia criativa, patrimônio cultural, diversidade com
duração (entre 1h e 2h). É necessário descrever o conteúdo abordado, metodologia,
necessidades técnicas, faixa etária, público-alvo, além do currículo do palestrante com a
experiência no conteúdo em questão.
1.4.3. AGENTES CULTURAIS
Instrutor(a) de Curso ou Oficineiro(a): atuante em uma ou mais de uma das áreas
culturais e/ou linguagens artísticas: nas áreas das artes cênicas, artes visuais, música,
literatura, audiovisual, expressões culturais populares, afro-brasileiras e oriundas de
comunidades tradicionais, economia criativa, Memória Social, diversidade e Patrimônio
Cultural ou área de ensino, que ministre curso ou oficina educativa, organizada
metodologicamente, possuindo nível técnico ou superior, ou mesmo sem formação escolar,
mas com conhecimento específico e prático em determinada área (notório saber).
Palestrante(a): agente com nível técnico ou superior, ou mesmo sem formação escolar,
mas com conhecimento específico em uma determinada área do conhecimento (notório
saber), que possua trabalho acadêmico ou atuação de relevância cultural em uma das
áreas: nas áreas das artes cênicas, artes visuais, música, literatura, audiovisual,
expressões culturais populares, afro-brasileiras e oriundas de comunidades tradicionais,
economia criativa, patrimônio cultural, diversidade, Memória Social ou, ainda, áreas afins.
1.4.4. ÁREA DE SUPORTE TÉCNICO
Cerimonialista: profissional responsável pela organização de evento: cerimônias oficiais
ou de público- privado. Compete ao Cerimonialista, organização todo o roteiro da cerimônia
oficial ou não, onde estabelece todos os passos, cronometricamente calculados, com
diversos tipos de eventos, organizando a chegada, movimentação e atos da autoridade ou
empresário durante a realização da cerimônia, tendo amplo conhecimento em formação de
mesa, ordem de precedência, colocação de bandeiras, regras de cerimonial e protocolo,
além de aplicar a etiqueta de cada cultura nas cerimônias.
Curador: profissional que atue na montagem e adequação de espaços/ambientes internos
e externos para apresentação de exposições de arte, mostras, instalações,
experimentações ou intervenção urbana.
Interpretação em Libras: profissional que domina a Língua Brasileira de Sinais e a língua
portuguesa do Brasil e que é qualificado para desempenhar a função. Deve ter domínio dos
processos, dos modelos, das estratégias e técnicas de tradução e interpretação, além de
possuir formação específica.
2. DOS PROPONENTES
2.1 Poderão participar deste Credenciamento:
2.1.1 Pessoa Jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que deverá estar em
pleno funcionamento e ser sediada na cidade de Laguna, ou;
2.1.2 Pessoa Física maior de 18 anos, lagunense, ou radicado em Laguna, com
comprovada atuação na atividade de sua inscrição há pelo menos 02(dois) anos.
2.1.2. Profissionais representados por uma Pessoa Jurídica ou MEI, desde que tenham
descrito no contrato social e cartão de CNPJ atividades congêneres à área, averiguada a
compatibilidade da Classificação Nacional das Atividades Econômicas com o objeto final da
contratação.
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2.2. Não será permitida a inscrição que se enquadre nos seguintes casos:
I - Integrantes da Comissão de habilitação e Credenciamento/Seleção, seus
cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 2º grau;
II Titulares de cargos efetivos, comissionados, além de contratados para realizara
produção ou fiscalização dos eventos relacionados à programação cultural
objeto do presente Edital, seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins,
até 2º grau.
III Propostas artísticas incoerentes com os valores fixados em tabela pela FLC;
IV Pessoas jurídicas e naturais que estejam impedidas de contratar com a
administração pública, seja por motivo de suspensão temporária de participar
e de licitar com a Administração Pública ou por terem sido declaradas
inidôneas, na forma dos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, ou outro
motivo previsto em lei.
V - Os interessados na condição de pessoa jurídica ou grupos informais responderão
pelas propostas apresentadas, responsabilizando-se ainda pelos
participantes que venham representar, nos moldes do art. 439 do Código Civil.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição será gratuita e implicará na prévia e integral concordância com todas as
normas deste Edital, e seus anexos.
3.2. Constituem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
a. ANEXO I – Ficha de Inscrição;
b. ANEXO II – Plano de trabalho;
c. ANEXO III – Declaração de representação;
d. ANEXO IV - Ficha de Recurso do credenciamento e/ou Seleção;
3.4. A entrega da documentação efetua a inscrição, entretanto a habilitação somente se
efetivará após a análise e aprovação de toda a documentação requisitada, na forma do
edital.
4. DO PRAZO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES
4.1. O período das inscrições para os interessados, será do dia 20/04/22 a 20/04/2023,
pessoalmente na sede da Fundação Lagunense de Cultura (FLC), no horário de 13h30 às
18h, localizado no Cine Teatro Mussi, Av, Colombo Machado Sales, s/n. Centro Histórico
de Laguna.
4.2. Serão fornecidos comprovantes de recebimento das inscrições para os proponentes.
5. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
5.1. A inscrição dos interessados será condicionada à apresentação de todos os
documentos abaixo listados, que estabelecem critérios objetivos, para a posterior
habilitação e seleção dos inscritos, conforme análise detida da documentação.
5.2. Em se tratando de PESSOA JURÍDICA:
a. Ficha de Inscrição da Pessoa Jurídica, (ANEXO I);
b. Plano de Trabalho, (ANEXO II);
c. Currículo e Portfólio do produtor Cultural, que contenha o histórico descritivo do seu
trabalho/carreira, contendo fotos de apresentações teatrais anteriormente realizadas,
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matérias de jornais, panfletos ou qualquer outro tipo de meio apresentado, que demonstre
sua atividade profissional, material este que será analisado pela Comissão de Seleção.
d. Recortes de jornais, revistas, clipagem de sites da internet e outros meios que possam
comprovar a notoriedade do produtor no segmento em análise;
e. Alvará de funcionamento (ano corrente) da Pessoa Jurídica;
f. Atos constitutivos da Pessoa Jurídica:
I. Estatuto, ou contrato social, e suas eventuais alterações supervenientes em
vigor, com registro em cartório;
II. Ata vigente da última eleição dos atuais administradores, registrada em cartório;
III. RG, CPF e comprovante de residência do representante legal da PessoaJurídica;
IV. No caso de Microempreendedor Individual apresentar o Certificado de MEI
bem como RG, CPF e comprovante de residência;
5.3. Em se tratando de PESSOA FÍSICA:
a. Ficha de Inscrição da pessoa física, (ANEXO I);
b. Plano de Trabalho, (ANEXO II);
c. Currículo e Portfólio do Produtor Cultural, que contenha o histórico descritivo do seu
trabalho/carreira, contendo fotos de apresentações teatrais anteriormente realizadas,
matérias de jornais, panfletos ou qualquer outro tipo de meio apresentado, que demonstre
sua atividade profissional, material este que será analisado pela Comissão de Seleção.
d. Recortes de jornais, revistas, clipagem de sites da internet e outros meios que possam
comprovar sua capacidade técnica.
e. Cópia de RG, CPF e Comprovante de Residência do proponente;
I. Não serão aceitos boletos ou títulos bancários como comprovantes de residência,
apenas correspondências com autenticação/carimbo dos Correios, remetidas por Pessoa
Jurídica, ou conta de energia elétrica, água, gás e telefone.
f. Declaração de Representação, quando for o caso (ANEXO III);
g. Cópia da inscrição do PIS/PASEP/NIT.
Parágrafo primeiro. Os documentos poderão ser apresentados em original acompanhados
de uma cópia simples, que será declarada autêntica por servidor da Fundação Lagunense
de Cultura - FLC no ato da inscrição.
Parágrafo segundo. No ato da inscrição, os servidores da Fundação Lagunense de Cultura
– FLC receberão todos os documentos previstos como condição para inscrição, item 5
deste Edital, não sendo feita sua análise naquele momento. A análise da documentação
será realizada pela Comissão de Credenciamento, conforme cronograma, item 17 deste
edital.
Parágrafo terceiro. As certidões solicitadas na segunda etapa poderão ser obtidas nos
sites oficiais dos respectivos órgãos, onde serão consultadas sua veracidade, quando
necessário, junto ao respectivo órgão.
Parágrafo quarto. A apresentação de qualquer documento cuja veracidade seja
contestada (documento falso), será encaminhado à Assessoria Jurídica da Prefeitura
Municipal de Laguna, para as providências necessárias, tento em vista tratar-se de crime
previsto nos artigos 297 e 304 do Código Penal.
Parágrafo quinto. A Pessoa Jurídica sem fins lucrativos não poderá exercer a função de
empresário de artistas/grupos que não tenham vinculação expressa ao seu Estatuto.
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Parágrafo sexto. O Contrato não deve ser assinado por menores de 18 anos, que não
dispõem de plena capacidade civil para firmar relação contratual sem
representação/assistência, à luz dos arts. 3º e 4º do Código Civil.
Parágrafo sétimo. A falta de qualquer documento acima ou inobservância das
recomendações deste edital, acarretará na desclassificação da inscrição.
Parágrafo oitavo. O ato de inscrição pressupõe plena concordância dos termos, cláusulas,
e condições deste credenciamento e de seus anexos, que passarão a integrar as
obrigações, bem como a observância dos regulamentos administrativos e das normas
técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu
desconhecimento em qualquer fase do procedimento administrativo e execução dos
serviços.
Parágrafo nono. Fica limitado o número de 03 inscrições por ARTISTAS, PROFISSIONAIS,
FAZEDORES E FAZEDORAS DA CULTURA, sendo que após ser credenciado poderá ser
contratado apenas quatro vezes (quatro) no ano conforme o item 11.4. deste edital.
6. DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO
6.1. Durante o período de inscrição, as propostas inscritas passarão por análise documental
no ato da entrega dos documentos, que consiste na apreciação e triagem da documentação
exigida no presente Edital, e análise da vinculação culturais abrangidas por este processo
de credenciamento.
6.2. A análise de que trata o item anterior se dará no período previsto conforme o a
necessidade da FLC, e será realizada por funcionário designado para este fim, porcomissão
constituída por servidores da Fundação Lagunense de Cultura nos compostas pelos
seguintes membros:
a) Assessor de Políticas Culturais: Marina Santhiago Paes
b) Supervisor de Eventos Culturais: Cristian Pavanate Soares;
c) Diretora de Grupos Culturais: Julia Marcelino Garcia.
6.3. É facultada à Comissão de habilitação promover, a qualquer tempo, diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução de processos.
6.4. Serão consideradas habilitadas as propostas que apresentarem todos os documentos
exigidos no presente Edital, devidamente válidos, e que forem vinculadas a expressão
cultural abrangida por este processo de credenciamento, após julgamento da Comissão de
Credenciamento.
6.5. Na ausência de qualquer dos documentos exigidos no ato da inscrição, conforme
prevê o item 5, o interessado será diretamente inabilitado, conforme artigo 43, §3º, da
Lei Federal nº 8.666/1993, não cabendo recurso.
7. DO RECURSO A HABILITAÇÃO
7.1. Após a divulgação do resultado preliminar da análise documental, as propostas
inabilitadas poderão recorrer da decisão da Comissão de habilitação.
7.2. Os recursos aos resultados da análise documental deverão ser elaborados
conforme Anexo IV do presente Edital, devendo ser apresentados na Fundação
Lagunense de Cultura - FLC, o qual encaminhará para a Comissão de habilitação no
prazo de cinco dias após a divulgação do resultado da inabilitação.
7.3. É terminantemente proibida a apresentação de novos documentos em sede de recurso,
conforme entendimento do artigo 43, §3º, da Lei Geral de Licitação; podendo, entretanto,
apresentar documento igual ao entregue inicialmente, desde que seja para sanar vício
constatado no mesmo.
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7.4. O resultado da análise documental da habilitação, após o julgamento dos
recursos, será divulgado no site www.laguna.sc.gov.br, no Diário Oficial, e na sede
da Fundação Lagunense de Cultura - FLC.
7.5. A Comissão de Habilitação é soberana, não cabendo veto ou recurso às suas decisões,
além daquele indicado no presente Edital.
8. DO CREDENCIAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. O Credenciamento dos trabalhos ficará a cargo da Comissão de Credenciamento será
composta pelos seguintes nomes:
a) Presidente da Fundação Lagunense de Cultura: Vanere Almeida da Rocha Pires;
b) supervisora de Arquivo: Gerusa Cardoso
c) Supervisora de Patrimônio: Francielen Vieira Meuler.
8.2. Os ARTISTAS, PROFISSIONAIS, FAZEDORES E FAZEDORAS DA CULTURA
habilitados serão credenciados, levando-se em consideração os critérios abaixo:

8.2.1. Seu Currículo e portfólio: Trabalhos apresentados no portfólio (Pontuação de 1 a
5);
8.2.2. Experiência no segmento cultural escolhido: será avaliada a visibilidade
conquistada, a consolidação do trabalho apresentado e sua relevância dentro do cenário
cultural lagunense. (Pontuação de 1 a 3);
8.2.3. Originalidade na proposta: (Pontuação de 1 a 2);
8.3. Será credenciado o que obtiver maior quantidade de pontos, sendo a nota mínima de
60% no processo de credenciamento a ser realizado pela Comissão em seu respectivo
segmento cultural.
8.4. A pontuação máxima é de 10 pontos.
8.5. Ocorrendo empate, a Comissão de Credenciamento levará em consideração o peso
dos critérios analisados, conforme o item 8.2 acima, tendo maior relevância para o
desempate experiência em seu segmento cultural, seguida do portfólio artístico.
8.6. Sorteio;
8.6.1. A etapa de sorteio somente será realizada quando, após superados os dois
primeiros critérios previstos no item 8.5, houver mais de um credenciado apto à
prestação do serviço e a Administração.
8.7. O resultado do credenciamento será divulgado no site www.laguna.sc.gov.br, no
Diário Oficial, e na sede da Fundação Lagunense de Cultura - FLC.
9. DO RECURSO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
9.1. O recurso deverá ser devidamente fundamentado e dirigido à Comissão de
Credenciamento no prazo de cinco dias após a divulgação dos resultados.
9.2. No requerimento do Recurso, cada questionamento deverá ser indicado
individualmente e fundamentada com lógica e consistência.
9.3. Cada questionamento deverá ser apresentado identificado, conforme ANEXO IV.
9.4. O Recurso deverá ser encaminhado à Comissão de Credenciamento.
9.5. Os pontos correspondentes aos questionamentos, porventura anulados, serão
atribuídos a todos os candidatos, independentemente da formulação do Recurso.
9.6. O resultado divulgado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos ou
apresentados.
9.7. O resultado final, após o julgamento dos recursos de credenciamento, será
divulgado no site www.laguna.sc.gov.br, no Diário Oficial, e na sede da Fundação
Lagunense de Cultura.
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10. DA PROGRAMAÇÃO
10.1. Caberá à Fundação Lagunense de Cultura organizar a programação cultural (que
acontecerá de maio de 2022 a setembro de 2023) de que trata o presente Edital, da
proposta credenciada, a interesse da Administração Pública.
10.2. A inscrição credenciada neste Edital de Credenciamento poderá ser convocada
para outras programações culturais, ligadas a Fundação Lagunense de Cultura - FLC.
10.3. A inscrição credenciada, selecionada para compor a programação cultural da FLC,
deverão estar disponíveis para promover suas propostas de acordo com a necessidade da
Administração Pública.
11. DA CONTRATAÇÃO
11.1. A participação do proponente selecionado que trata o presente Edital fica
condicionada à apresentação de toda a documentação exigida na inscrição, devidamente
válida.
11.2. Poderão ser realizadas contratações até o limite da disponibilidade
orçamentária.
11.3. A vigência do credenciamento será de 12 meses, contados a partir da publicação do
edital, durante a qual os credenciados poderão ser convocados à contratação junto à
instituição, conforme demanda, ao longo do período.
11.4. O credenciado só poderá ser contratado no máximo 4(quatro) vezes ao ano.
11.5. A contratação será firmada por ato formal da autoridade administrativa competente,
após o reconhecimento do cumprimento de todas as exigências estabelecidas neste edital.
11.6. É vedada a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a subcontratação
parcial do objeto.
11.7. Para fins de contratação, os habilitados, credenciados/selecionados serão
convocados e terão o prazo de até 07 (sete) dias úteis após o recebimento do comunicado
para se apresentar junto a Fundação Lagunense de Cultura com os documentos abaixo
relacionados:
Para pessoa jurídica:
a. Número de conta corrente bancária da Pessoa Jurídica, informando: número da
agência bancária com dígito, número da conta corrente com dígito e favorecido;
b. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
c. Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Previdenciários junto a Fazenda Nacional;
d. Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Estadual;
e. Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Municipal;
f. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
g. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
h. Comprovante de endereço da sede da empresa.
Para pessoa física:
a. Número de conta corrente bancária da Pessoa Física, informando: número da
agência bancária com dígito, número da conta corrente com dígito e favorecido;
b. Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto a Fazenda Nacional;
c. Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Estadual;
d Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Municipal;
11.8. As despesas decorrentes da execução das contratações ocorrerão à conta dos
recursos e dotação orçamentária 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0080.000000 Aplicações
Diretas. Órgão 15 unidade 01. Fundação Lagunense de Cultura.
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12. DOS PAGAMENTOS
12.1. Os recursos para contratação do selecionado (a) decorrem da dotação própria do
orçamento do Município de Laguna, através da Fundação Lagunense de Cultura – FLC.
12.2. A Fundação Lagunense de Cultura - FLC, a qualquer tempo, poderá alterar os valores
estabelecidos dos cachês com a devida justificativa, sem que caiba para o credenciado
quaisquer direitos, vantagens ou indenizações, de forma a adequá-los aos valores
praticados no mercado.
12.3. Em havendo necessidade de adequação financeira, serão considerados desistentes
os proponentes que não concordarem quanto ao novo valor do cachê proposto.
12.4. Sobre o valor do cachê, incidirão os descontos previstos na legislação vigente,
incluindo o desconto de Imposto de Renda – IR na fonte para pessoa física.
12.5. Os pagamentos serão efetuados através de CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
informada na contratação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de verificação
do adimplemento do serviço, e apresentação da respectiva Nota Fiscal.
12.6. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de
sua regularização por parte da contratada.
12.7. O proponente habilitado deverá manter, durante toda a vigência do presente
Edital, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação, que deverão ser atestadas por meio da apresentação dos
seguintes documentos, juntamente com a Nota Fiscal, para fins de pagamento do
cachê:
I. Solicitação de pagamento – autorização de emissão de Nota Fiscal;
II. Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Previdenciários junto a Fazenda Nacional;
III. Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Estadual;
IV. Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Municipal;
VI. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; (se pessoa jurídica)
VII. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
(se pessoa jurídica).
CATEGORIA

Ministrante ou
Instrutor(a) de
Curso, Oficina ou
palestra

Expositor(a) –
Artistas em
Artes Visuais

DESCRIÇÃO
Serviço em Ações Formativas, Educativas e Culturais,
organizadas metodologicamente como Oficinas ou Cursos de
curta duração, realizadas por profissionais com nível técnico
ou superior, ou mesmo sem formação escolar, mas com
conhecimento específico em uma determinada área do
conhecimento (notório saber), com temáticas ligadas às
atividades propostas neste edital. Profissional com trabalho
de qualidade e relevância, para integrar a programação dos
eventos. A experiência profissional pode ser comprovada
com currículo vitae e/ou portfólio de trabalhos anteriores.
Artistas iniciantes ou de carreira consolidada, com trabalho
de qualidade e relevância que integram a programação
cultural da FLC e que também realizam oficina associada à
exposição de seus trabalhos, que permaneçam por período
mínimo de 1(um) mês. Necessária apresentação de sua linha
de pesquisa ou trabalho, histórico artístico e carreira por
meio de portfólio e também arte em Grafite

VALOR R$

100,00
por
hora/aula

2.000,00
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Expositor(a) –
Artistas em Artes
Visuais/Fotografia

Contação de
Histórias

Um ator e uma
atriz

Espetáculos
artísticos Flashmob

Espetáculos
artísticos com
5 artistas em cena

Espetáculos
artísticos de 8
a 10 artistas em
cena

Espetáculos
artísticos com 15
ou mais artistas
em cena
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Apresentação de mostras montadas em suportes alternativos
e interativos em formato pocket/fotoinstalações apresentando
resultados obtidos pelos participantes em oficinas, leituras de
portfólio, acervos fotográficos (ensaios, instalações e
outras propostas de profissionais e amadores já em
desenvolvimento) que possam ser apresentadas, assim
como da exposição resultante da realização
Apresentações de Narrações de Histórias (infantis ou
adultas) que compõem a programação sistemática e de
rotina de Literatura realizadas por artistas e/ou grupos
culturais, com utilização de elementos cênicos.
Para representar a figura de Giuseppe e Anita Garibaldi no
Museu da Casa de Anita com quantidades de apresentações,
datas e horários ainda a serem definidos pela Fundação
Lagunense de Cultura. Podendo a Administração pública
contratar apenas um figurante de Giuseppe e/ou uma figurante
de Anita ou os dois de acordo com a necessidade. Os atores
deverão fazer a mediação das visitas ao museu Casa de Anita
com datas e horários ainda a serem definidos pela Fundação
Lagunense de Cultura. Os que se cadastrarem para este item
deverão possuir toda indumentária que represente a figura de
Giuseppe e Anita Garibaldi.
Apresentações de música, dança; monólogo, arte de rua em
espaços alternativos (a critério da FLC); juvenil ou adulta; de
companhias, grupos culturais, coletivos, que integrem
programação cultural de Laguna, com produção autoral, com
temáticas ou gêneros específicos com duração mínima de
30min. Os que se cadastrarem para este item ficarão
responsável por toda e qualquer despesa necessária para
execução da proposta.
Apresentações de música, dança; arte de rua em espaços
alternativos (a critério da FLC); juvenil ou adulta; de
companhias, grupos culturais, coletivos, que integrem
programação cultural de Laguna, com produção autoral, com
temáticas ou gêneros específicos e que tenham 5 (cinco)
artistas em cena, com duração mínima de 01h. Os que se
cadastrarem para este item ficarão responsável por toda e
qualquer despesa necessária para execução da proposta.
Apresentações de peça de teatro, de música, dança; arte de
rua em espaços alternativos (a critério da FLC); adultos de
companhias, grupos culturais, coletivos, que integrem
programação cultural de laguna, com produção autoral, com
temáticas ou gêneros específicos e que tenham de 8 (oito) a
10 (dez) artistas em cena, com duração mínima de
01h30min. Os que se cadastrarem para este item ficarão
responsável por toda e qualquer despesa necessária para
execução da proposta.
Apresentações de peças teatro, dança em espaços
alternativos (a critério da FLC); adultos; de companhias,
grupos culturais, coletivos, de Laguna, que integrem
programação cultural em Laguna, com produção autoral, com
temáticas ou gêneros específicos e que tenham 15 (quinze)
ou mais artistas em cena com duração de 01h30 até 02h. Os
que se cadastrarem para este item ficarão responsável por
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500,00

300,00
por
realização

200,00 por dia
para cada
artista

1.000,00

1.500,00

5.000,00

15.000,00
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Grupos
culturais
tradicionais

Acessibilidade em
Libras (Língua
Brasileira de
Sinais)

Cerimonialista

Curador
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toda e qualquer despesa necessária para execução da
proposta.
Apresentações de grupos culturais; adulto; de companhias,
grupos, coletivos, com produção autoral, com temáticas ou
gêneros específicos, com qualquer número de brincantes em
cena. Os que se cadastrarem para este item ficarão
responsável por toda e qualquer despesa necessária para
execução da proposta.
Pacote de interpretação Português-Libras/Libras Português:
modalidade simultânea, com duração de jornada de até 6
horas e 2 intérpretes, incluindo direitos de imagem e voz;
fotos, gravação de áudio e vídeo para divulgação em mídias
diversas; apoio ás pessoas com deficiência no dia da
realização (antes, durante e após o
espetáculo); interpretação de debate/bate-papo após a
apresentação que pode incluir projeções, slides ou vídeos.
Profissional responsável pela organização de evento:
cerimônias oficiais ou de público- privado. Compete ao
Cerimonialista, organização todo o roteiro da cerimônia oficial
ou não, onde estabelece todos os passos,
cronometricamente calculados, com diversos tipos de
eventos, organizando a chegada, movimentação e atos da
autoridade ou empresário durante a realização da cerimônia,
tendo amplo conhecimento em formação de mesa, ordem de
precedência, colocação de bandeiras, regras de cerimonial e
protocolo, além de aplicar a etiqueta de cada cultura nas
cerimônias.
Profissional que atue na montagem e adequação de
espaços/ambientes internos e externos para apresentação de
exposições de arte, mostras, instalações, experimentações ou
intervenção urbana.
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1.000,00

250 por hora,
com 2
intérpretes

150 por hora

1.000,00

13. OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA
A CREDENCIADA, além das determinações decorrentes de lei, obriga-se a:
13.1. Executar os serviços de acordo com as especificações exigidas, dentro dos prazos
estabelecidos, sujeitando-se a fiscalização da equipe da Fundação Lagunense de Cultura
- FLC, para a observância das determinações da contratação;
13.2. Disponibilizar todo o material de consumo necessário à realização dos serviços;
13.3. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos equipamentos, vestimentas,
materiais e utensílios necessários à execução dos serviços contratados;
13.4. Comunicar a Fundação Lagunense de Cultura – FLC qualquer anormalidade que
interfira no bom andamento, para o fornecimento/execução dos serviços;
13.5. Zelar pela boa e completa prestação dos serviços;
13.6. Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos os impostos, taxas e
emolumentos sobre ela incidentes, devendo apresentar sempre que solicitado, a
comprovação dos recolhimentos respectivos;
13.7. Honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações
previstas em Lei, ficando registrado que o pessoal empregado e ou contratado pela
CREDENCIADA não terá nenhum vínculo jurídico com a Prefeitura e a Fundação
Lagunense de Cultura - FLC, (se Pessoa Jurídica);
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13.8. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução dos serviços contratados;
13.9. Acatar apenas as solicitações dos fornecimentos dos serviços formalmente
autorizados pela Fundação Lagunense de Cultura - FLC;
13.10. Responsabilizar-se pela emissão de Nota Fiscal da produção cultural credenciada e
envio de toda documentação solicitada;
13.11. Manter, durante a execução dos serviços contratados, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
comprovadas no processo;
13.12. Divulgar, de acordo com os critérios adotados, a participação da Prefeitura de
Laguna, em especial a Fundação Lagunense de Cultura - FLC.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A Fundação Lagunense de Cultura – FLC obriga-se a:
14.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e cláusulas
contratuais, aplicando as penalidades previstas quando for o caso;
14.2. Efetuar o pagamento dos serviços recebidos na forma e condições ajustadas;
14.3. Orientar e monitorar a CREDENCIADA;
15. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
15.1. O prazo de vigência deste Edital de Credenciamento é de até 01 (um) ano, a contar
da publicação do presente regulamento, podendo ser prorrogado, conforme a Lei.
15.2. Durante o prazo de vigência, o credenciado poderá ser convocado a firmar o Termo
de Compromisso/Adesão, nas oportunidades e quantidades em que a Administração
necessitar, observadas as condições fixadas anteriormente por esta.
16. DAS PENALIDADES
16.1. Em caso de ocorrência de fatos ou comportamento inadequados do credenciado, ou
na pessoa de preposto ou estranho, referentes ao serviço executado, haverá registro
visando sanções administrativas, sem prejuízo de outras penalidades previstas no
instrumento contratual e neste credenciamento.
16.2 Infração às normas legais e de credenciamento ou cometimento de outras
irregularidades, inclusive no cumprimento de contrato assinado, poderá o faltoso sofrer as
seguintes penalidades:
16.2.1. Advertência.
16.2.2. Anotação restrita, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades revistas, nos
casos de:
16.2.2.1. Atraso injustificado na execução do serviço contratado.
10.2.2.2. Execução do serviço em desacordo com o previsto no contrato.
16.3. Descredenciamento, na forma do item 17.
16.3 Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, o credenciado poderá ser excluído
do credenciamento, de acordo com a gravidade da ocorrência, ainda nos casos de:
16.3.1. Omitir ou prestar informações falsas.
16.3.2. Recusar-se injustificadamente em assinar o contrato decorrente do credenciamento.
16.3.3. Ser advertido por 2 (duas) ou mais vezes
16.4. As justificativas serão analisadas pela Comissão de Credenciamento, que
deferirá ou não a possibilidade de agendamento para a solução do problema. Caso
não haja a solução para o problema, a arte digital não receberá o cachê.
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17. DESCRENDECIAMENTO
17.O presente credenciamento tem caráter precário. A qualquer momento, o credenciado
pode solicitar o descredenciamento, caso não tenha mais interesse. Ademais, a
Administração poderá, através de decisão fundamentada, promover o descredenciamento,
caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas
fixadas neste Edital ou na legislação pertinente, bem como tiver ciência de fato ou
circunstância, anterior ou posterior à habilitação, que revele inidoneidade ou falta de
capacidade técnica.
17.2 O credenciado que desejar iniciar o procedimento de descredenciamento deverá
solicitá-lo mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
17.3 A Administração pode, a qualquer momento, solicitar o descredenciamento se:
17.3.1. Forem procedentes as denúncias formuladas sobre má prestação do serviço;
17.3.2. O credenciado não prestar o serviço contratado;
17.3.3. Ocorrer a superveniência de fato ou circunstância que comprometa a capacidade
técnica ou administrativa do credenciado, ou que reduza a capacidade de prestação de
serviço a ponto de não atender às exigências estabelecidas;
17.3.4. Houver manifestação do credenciado nesse sentido
17.3.5. Convocado, o credenciado deixar de atender à solicitação da Administração e não
apresentar justificativa.
17.4. Excetuando-se a hipótese de descredenciamento voluntário, será sempre garantido
o contraditório e ampla defesa, oportunizando-se ao credenciado a manifestação no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação de descredenciamento.
17.5. Não exercido o direito a que alude o item 17.4, o credenciado será automaticamente
descredenciado, devendo ser promovida atualização da lista de credenciados. Em caso de
manifestação, a Comissão avaliará os argumentos apresentados e proferirá decisão, da
qual não caberá recurso.
17.6. Da decisão que concluir pela hipótese de descredenciamento caberá recurso no prazo
de 05 dias úteis, o qual será apreciado pelo diretor de cultura. O prazo inicia-se da ciência,
podendo ser pessoal, por meio eletrônico ou postal e na ausência dessas formas, será
contado a partir da publicação no diário oficial da lista consolidada.
18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
18.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, por irregularidade
na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido junto à Fundação a Lagunense de Cultura
– FLC até 05 dias corridos, contados da publicação deste edital, que responderá a
impugnação em até 03 (três) dias úteis, conforme prevê o art. 41, § 1º, da Lei Federal nº
8.666/1993.
18.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que, tendo-o
aceito sem objeção, vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou
irregularidades que o viciem, hipóteses em que tal comunicação não terá efeito recursal.
19. DO DIREITO DE USO E IMAGEM
19.1 Os participantes inscritos no Edital autorizam a captação e uso gratuito de sua imagem
e voz e dos vídeos culturais produzidos, para fins de divulgação da programação e ações
de comunicação institucional da Fundação Lagunense de Cultura - FLC, por período
indeterminado.
19.2 Fica também autorizada a gravação de áudio e vídeo das apresentações e atividades
culturais para transmissão online ou não e posterior criação de vídeo institucional de
divulgação da Fundação Lagunense de Cultura - FLC, a ser utilizado para fins não
comerciais por período indeterminado.
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20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. A Fundação Lagunense de Cultura - FLC poderá prorrogar, adiar, alterar, revogar ou
anular o presente Edital, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer direito
a reembolso, indenização ou compensação.
20.2. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento mediante ato motivado
da Comissão de Credenciamento.
20.3. Poderá a autoridade competente, a qualquer tempo, excluir credenciado, em
despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior à
habilitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira, em
face da aplicação analógica do disposto na legislação vigente.
20.4. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto
deste Edital de credenciamento poderão ser prestados no local de entrega dos documentos,
e no portal oficial www.laguna.sc.gov.br
20.5. É terminantemente proibida a habilitação da proposta, que apresentem trabalhos cujo
teor apresentem cunho racista, xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceitos ou
estimulem a violência.
20.6. A FLC poderá sugerir adequações nas propostas selecionadas, sem alterar sua
essência, para um melhor aproveitamento e adequação do projeto.
20.7. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Credenciamento.

Laguna, 06 de abril de 2022

Vanere Almeida da Rocha Pires
Presidente da Fundação Lagunense de Cultura - FLC
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2022 –
FUNDAÇÃO LAGUNENSE DE CULTURA - FLC
1. Dados do PRODUTOR (A) CULTURAL
Nome:

CNPJ ou CPF:

Nome ou razão social (Se pessoa jurídica):
Endereço:
Bairro:

Cidade:

Telefone/Celular:

CEP:

PIS/NIT/INSS:

Inscrição Municipal:

CI/RG:

CPF:

E-mail/ website:

O CREDENCIADO, neste ato, AUTORIZA a veiculação de seu nome e imagens, bem como
permite que a Fundação Lagunense de Cultura e a Prefeitura Municipal de Laguna, a critério
próprio, sem incidência de quaisquer ônus, a utilização ou divulgação de suas imagens em
banners, websites, televisão, revistas, jornais, outdoors, exposições e demais eventos
institucionais, desde que estes usos não tenham finalidade comercial, como previsto neste
edital de chamamento público.
DECLARO que estou de acordo com o previsto neste Edital de Credenciamento nº 02/2022
para credenciamento de ARTISTAS, PROFISSIONAIS, FAZEDORES E FAZEDORAS DA
CULTURA para o Município de Laguna para quando a Administração pública solicitar.

Laguna,

de

de 2022

Assinatura e
Nome Completo
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ANEXO II
PLANO DE TRABALHO CULTURAL
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2022 –
FUNDAÇÃO LAGUNENSE DE CULTURA - FLC
1. Dados do Prestador de Serviço Cultural
Nome:

CNPJ/CPF:

Nome ou razão social (Se pessoa jurídica):
Endereço:
Bairro:

Cidade:

Telefone/Celular:

CEP.

Dados Bancários (Banco, agência, conta):
PIS/NIT/INSS:

Inscrição Municipal:

CI/RG:

CPF:

E-mail/ website:

2. Descrição das Atividades
I. PARA PROPOSTAS ARTÍSTICO-CULTURAIS
1. Linguagem artística / área cultural:
2. Descrição da proposta:
Descrever, incluindo as seguintes informações:

Se é show, exposição, espetáculo, peça de teatro, contação de história etc; recomendação de
idade; duração; quantitativo de pessoas envolvidas (produção, técnica e elenco); ficha técnica;
de sonorização, iluminação e cenografia; mapa de palco (se for o caso); links de vídeo com
relevante mostra da proposta (vimeo ou youtube); links de fotos e material de divulgação;
release com até 500 caracteres.
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II. PARA PROPOSTAS DE FORMAÇÃO / CAPACITAÇÃO /AGENTE CULTURAL
1. Atividade proposta (curso, oficina, palestra):
2. Descrição da proposta:
Descrição da proposta da atividade contendo: objetivos, metodologia, recursos didáticos ou outros
necessários ao desenvolvimento; faixa etária do público alvo; release (até 500 caracteres); link de
fotos e material de divulgação; curriculum vitae ou Lattes.
III. PARA PROPOSTAS DE SUPORTE TÉCNICO
1. Área:
2. Descrição da proposta:
Currículum Vitae ou Lattes; portifólio virtual que demonstrem trabalhos executados ou em execução

3. Declaração
Na qualidade de ARTISTA, PROFISSIONAIS OU FAZEDORES E FAZEDORAS DE
CULTURA, declaro, para fins de prova junto à Fundação Lagunense de Cultura - FLC,
para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou
situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações
consignadas nos orçamentos públicos, na forma deste plano de trabalho.
Pede Deferimento
Laguna,

de

de 2022.
Assinatura e
Nome Completo

4. Aprovação pelo Contratante
Aprovado
Laguna,

de

de 2022.

Fundação Lagunense de Cultura - FLC
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2022
FUNDAÇÃO LAGUNENSE DE CULTURA - FLC
GRUPO ARTÍSTICO:
PROJETO:
REPRESENTANTE:
IDENTIDADE DO REPRESENTANTE:
CPF DO REPRESENTANTE:
ENDEREÇO DO REPRESENTANTE:
E-MAIL DO REPRESENTANTE:
TELEFONE DO REPRESENTANTE:
Os declarantes abaixo assinados, integrantes do grupo e ou coletivo artístico cultural,
elegem a pessoa indicada no campo “REPRESENTANTE” como único representante no
edital de credenciamento nº 02, da FLC, outorgando-lhe poderes para fazer cumprir todos
os procedimentos exigidos nas diferentes etapas do edital, inclusive assinatura dos
contratos com a FLC, troca de comunicações, podendo assumir compromissos, obrigações,
transigir, receber pagamentos e dar quitação, renunciar direitos e qualquer outro ato
relacionado ao referido certame.
Os declarantes informam que não incorrem em quaisquer das vedações do item de
participação previstas no edital.
Local e data:
Nº

NOME

RG

CPF

ASSINATUR
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ANEXO IV
FICHA DE RECURSO DE HABILITAÇÃO E/OU CREDENCIAMENTO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2022 –
FUNDAÇÃO LAGUNENSE DE CULTURA - FLC

À Fundação Lagunense de Cultura - FLC
Comissão de habilitação e/ou Credenciamento
Portador do RG n°
, inscrito no CPF n°
, residente e
domiciliado na Av/Rua
, na
cidade de
, vem por meio deste REQUERER a reconsideração/
recurso sobre a decisão da Comissão de Habilitação e/ou Credenciamento sobrea
( Habilitação, Credenciamento,
Classificação) cultural, de acordo com o previsto no Edital de Credenciamento nº 02/2022
para credenciamento de ARTISTAS, PROFISSIONAIS, FAZEDORES E FAZEDORAS DA
CULTURA , pelos motivos abaixo descritos:

.
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Publicação Nº 3840943

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DE4D6BC33F40FB8EE10F9501665967865A3AABD9

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2021 – PML
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONTRATADA: SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
ADITIVO: De acordo com o contido no processo administrativo nº. 0125.0006179/2021, como houve a alteração da indicação do fiscal do
contrato nº 011/2021 – PML contido na cláusula segunda, a mesma passa a vigorar com a seguinte redação:
“[...] 3.5 O recebimento dos serviços constantes deste contrato será efetuado por fiscal responsável, que fiscalizará as características constantes no termo de referência e atestará sua conformidade, ou a outra pessoa que o mesmo designe para o ato.
Responsável pelo Objeto - Nome e Função:

Luís Ricardo Souza Flores e
Aline Trichês Savi

DATA: 18/10/2021

LEI ORDINÁRIA Nº 2.275/2022

Publicação Nº 3840175

Lei ordinária nº 2.275, de 14 de ABRIL de 2022.
Autoriza o Município de Laguna, por intermédio do Poder Executivo, a efetuar transferência de recursos financeiros AO FUMPOM para a
aquisição de EQUIPAMENTOS BÉLICOS e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA/SC, Sr. Samir Ahmad, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município,
que a Câmara de Vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o Município de Laguna, por meio do Chefe do Poder Executivo, a repassar recursos financeiros provenientes do
Convênio nº 68374/2019 - PML para o FUMPOM – Fundo de Melhoria da Polícia Militar, CNPJ nº 13.925.994/0001-07, com o objetivo de
aquisição de equipamentos bélicos, armamentos e munições que serão utilizados na manutenção da segurança pública, em especial, aos
treinamentos, fiscalizações e auxílios prestados ao Poder Público Municipal e à sociedade Lagunense.
Art. 2º Os recursos a serem repassados nos termos do artigo 1º, serão provenientes do Convênio de Alvarás nº 68374/2019 – PML, e representarão o montante de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Art. 3º A prestação de contas dos recursos financeiros recebidos do Município ocorrerá na forma da Instrução Normativa N. TC-14/2012-TCE/SC e demais dispositivos aplicáveis à espécie.
§1º Os valores serão repassados mediante depósito identificado na conta nº 940400-7, Agência 3582-3, do Banco do Brasil S/A.
§2º A não obediência das finalidades e prazos estabelecidos nesta Lei acarretará na devolução integral dos valores, atualizados monetariamente, em favor do Município.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SAMIR AHMAD
PREFEITO MUNICIPAL

RESOLUÇÃO Nº 005/CMS 2022

Publicação Nº 3840381

RESOLUÇÃO Nº 005/CMS 2022
O Conselho Municipal de Saúde de Laguna/SC, com base em suas competências regimentais e no uso de suas atribuições, atendendo o
disposto na Lei nº 1.802 de 01 de janeiros de 2015.
1- CONSIDERANDO a defesa incondicional do Sistema Único de Saúde – SUS e dos seus princípios e diretrizes constitucionais e legais;
2- CONSIDERANDO o preconizado pela Constituição Federal, e Leis nºs 8.142/1990,8080/1990 e Resolução do CNS nº 333/2003 e 453/2012.
3- CONSIDERANDO deliberação da Reunião ordinária do dia 07 de abril de 2022.
RESOLVE
Art. 1º. – Aprovar o Parecer da Comissão de Finanças referente ao Primeiro Quadrimestre do ano de 2021 das contas da Secretaria Municipal
de Saúde.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor e passa a produzir
seus efeitos a partir de sua publicação.
Registrada, Publicada, CUMPRA-SE
Ana Cristina Corrêa
Secretária Executiva do CMS
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Homologo em, 08 de abril de 2022.
Nivaldo Rodrigues
Presidente do CMS/Laguna
Samir Azmi Ibrahim Muhammad Ahmad
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 006/CMS 2022

Publicação Nº 3840397

RESOLUÇÃO Nº 006/CMS 2022
O Conselho Municipal de Saúde de Laguna/SC, com base em suas competências regimentais e no uso de suas atribuições, atendendo o
disposto na Lei nº 1.802 de 01 de janeiros de 2015.
1- CONSIDERANDO a defesa incondicional do Sistema Único de Saúde – SUS e dos seus princípios e diretrizes constitucionais e legais;
2- CONSIDERANDO o preconizado pela Constituição Federal, e Leis nºs 8.142/1990,8080/1990 e Resolução do CNS nº 333/2003 e 453/2012.
3- CONSIDERANDO deliberação da Reunião ordinária do dia 07 de abril de 2022.
RESOLVE
Art. 1º. – Aprovar o Plano de trabalho PHC 2022 do HCSBJP, para o custeio e manutenção dos serviços de saúde com inicio em abril/2022
e término em dezembro/2022 com parcelas mensais no valor de R$ 238.500,00, totalizando R$ 2.146.500,00 anual.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor e passa a produzir
seus efeitos a partir de sua publicação.
Registrada, Publicada, CUMPRA-SE
Ana Cristina Corrêa
Secretária Executiva do CMS
Homologo em, 08 de abril de 2022.
Nivaldo Rodrigues
Presidente do CMS/Laguna
Samir Azmi Ibrahim Muhammad Ahmad
Prefeito Municipal
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Lajeado Grande
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PRCESSO FMS Nº 007/2022 - INEXIGIBILIDADE FMS Nº 005/2022 - CREDENCIAMENTO
FMS Nº 004/2022

Publicação Nº 3840033

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A548B562435A93D96E087454BA5A01FCE0FDFB9B

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo FMS nº 007/2022 - Inexigibilidade de Licitação para Compras e Serviços FMS nº 005/2022 – Credenciamento FMS
nº 004/2022
Fundamento Legal: CAPUT do art. 25 da lei 8.666/93
OBJETO: Credenciamento de hospitais especializados e/ou gerais para a realização de procedimentos cirúrgicos de alta complexidade na
especialidade de urologia, para atendimento a pacientes da Secretaria Municipal de Saúde de Lajeado Grande.
Vigência do Credenciamento: 28 de abril de 2022 até 31 de dezembro de 2022.
Lajeado Grande/SC, 19 de abril de 2022. Anderson Elias Bianchi. Prefeito municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 040/2022 - PREGÃO Nº 017/2022

Publicação Nº 3840571

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1FE3593FAA7AC012F35DA80B331F5D24C5E1D469

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 040/2022
EDITAL: Pregão Presencial para Compras e Serviços nº 017/2022
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de mídia e gerenciamento de redes sociais e site do município de Lajeado
Grande.
Entrega dos Envelopes: até às 7h45min do dia 03 de maio de 2022.
Abertura dos Envelopes: às 07h50min do dia 03 de maio de 2022.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Vitória n° 503, centro, de segunda à sexta-feira, das 08h às
11h e das 13h30min às 16h30min, pelo telefone (49) 3355 0012 ou ainda na página eletrônica do município www.lajeadogrande.sc.gov.br.
Lajeado Grande/SC, 19 de abril de 2022. Anderson Elias Bianchi. Prefeito Municipal.

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2021

Publicação Nº 3840244

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E5E9A690A4144A12A45A9BE6C674F6C1692F742F

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE
CONTRATADO: ROGÉRIO ALVES DA SILVA
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Assessoria de Imprensa e Comunicação conforme condições estabelecidas no edital de processo licitatório, para atender as necessidades do Município.
Fundamento legal: art.57 da Lei 8.666/93.
Vigência: 01/05/2022 a 31/05/2022.
Licitação: Processo de Licitação n° 025/2021, Dispensa nº 013/2021.
Lajeado Grande/SC, 19 de abril de 2022. ANDERSON ELIAS BIANCHI. Prefeito Municipal

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2021

Publicação Nº 3840303

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D1A829B4D9F1A94AB81EB14D33CEFBA6C2E2D77A

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE
CONTRATADO: VALDECIR ANTONIO GASPARINI MEI
Objeto: Contratação de empresa para realizar o serviço aereofotográfico com fornecimento de imagens para os vídeos informativos do Poder
Público e fotos aéreas para promoção e divulgação do município.
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Aditivo: Primeiro Termo Aditivo de prazo, com fundamentação legal no art.57, da Lei 8.666/93.
Vigência: 01/05/2022 a 31/05/2022.
Licitação: Processo de Licitação n° 042/2021, Dispensa nº 021/2021.
Lajeado Grande/SC, 19 de abril de 2022. ANDERSON ELIAS BIANCHI. Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FMAS Nº 007/2022

Publicação Nº 3839329

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 85509ABC479B5B6EEA09F685D64F6CED2550E950

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DELAJEADO GRANDE
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FMAS Nº 007/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE
CONTRATADO: SALETE ALVES DA SILVA POMICINSKI MEI
Objeto: Contratação de profissional para desenvolvimento de oficina de artesanato com carga de 24 horas semanais junto à Secretaria de
Assistência Social de Lajeado Grande.
Valor do Termo: R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Vigência: 19/04/2022 até 31/12/2022.
Licitação: Processo Administrativo n° 004/2022, Pregão nº 003/2022.
Lajeado Grande/SC, 19 de abril de 2022. Anderson Elias Bianchi. Prefeito Municipal.

Câmara Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2022 TOMADA DE PREÇOS PARA COMPRAS E SERVIÇOS
N° 01/2022

Publicação Nº 3839812

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 175BA49FC5721D2BB35592FBA42BA992C2993814

Estado de Santa Catarina
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAJEADO GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. nº 02/2022
EDITAL: Tomada de Preços
TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de Empresa especializada (Escritório de Advocacia) para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica e
administrativa para a Câmara de Vereadores de Lajeado Grande-SC
Entrega dos Envelopes: até às 08h30min do dia 17 de maio de 2022.
Abertura dos Envelopes: às 09h00min do dia 17 de maio de 2022.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Vitória, n° 410, centro, de segunda à sexta, das 07:00 as 13:00,
pelo fone (49) 3355 0057 ou na página eletrônica da Câmara de vereadores www.camaralajeadogrande.sc.gov.br .
Lajeado Grande (SC), 19 de abril de 2022.
Edilson da Silva
Presidente.

EDITAL LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2022 TOMADA DE PREÇOS PARA COMPRAS E SERVIÇOS
N° 01/2022

Publicação Nº 3839820

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 175BA49FC5721D2BB35592FBA42BA992C2993814

Código registro TCE: 175BA49FC5721D2BB35592FBA42BA992C2993814

1. PREÂMBULO
1.1 A Câmara de Vereadores de Lajeado Grande - SC, pessoa jurídica de direito público, através de seu Presidente, TORNA PÚBLICO, para
conhecimento dos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS PARA COMPRAS E SERVIÇOS, do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tendo por finalidade
a seleção e contratação de empresa especializada para execução de serviços conforme especificado neste Edital e seus anexos, a qual será
processada e julgada em conformidade com a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais legislações aplicáveis.
1.2 Os serviços a serem executados encontram-se definidos no Termo de Referência e demais elementos constantes deste Edital.
1.3 O RECEBIMENTO dos Envelopes n° 01 – Documentos para Habilitação e n° 02 – Proposta de Preços, dar-se-á até às 08h30min do dia
17 de maio de 2022, no Setor de Licitações desta Câmara com sede à Rua Vitória, 410 – centro – Lajeado Grande – SC.
1.4 A ABERTURA dos Envelopes n° 01 – Documentos para Habilitação e n° 02 – Proposta de Preços, dar-se-á às 09h do dia 17 de maio de
2022, no Setor de Licitações desta Câmara, situado a Rua Vitória, 410 – centro – Lajeado Grande – SC.
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1.4.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação do Presidente da Comissão Permanente de Licitações em contrário.
2. OBJETO E ANEXOS
2.1 A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada (Escritório de Advocacia) para prestação de serviços de
consultoria e assessoria jurídica e administrativa para a Câmara de Vereadores de Lajeado Grande/SC, tudo em conformidade com o TERMO
DE REFERÊNCIA constante do Anexo I deste edital.
Além dos serviços presenciais mediante advogado, nos dias de realização de sessões ordinárias e extraordinárias, a contratada deverá
prestar consultoria permanente, se necessário, em outros períodos e horários, via telefone comercial e móvel, correio eletrônico, WhatsApp,
acesso remoto e outros meios, de acordo com as necessidades, para o fiel cumprimento do objeto contratado.
2.2 Todos os equipamentos e materiais utilizados na prestação dos serviços/fornecimento dos materiais deverão atender às exigências mínimas de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade Industrial atentando-se
a contratada, principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90(Código de Defesa do Consumidor).
2.3 Constituem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
2.3.1 Anexo I – Termo de Referência;
2.3.2 Anexo II – Modelo de Proposta de Preços;
2.3.3 Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento;
2.3.4 Anexo IV – Termo de Renúncia de Recurso;
2.3.5 Anexo V – Declaração de Empregador;
2.3.6 Anexo VI – Declaração de Não Parentesco;
2.3.7 Anexo VII – Declaração de Fatos Supervenientes;
2.3.8 Anexo VIII – Minuta do Contrato.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 Podem participar da presente licitação, os interessados devidamente cadastrados junto a Câmara de vereadores de Lajeado Grande, nos
termos do § 2° e 9°, artigo 22 da Lei Federal n° 8.666/93 e nas condições previstas neste Edital.
3.1.1 As empresas não cadastradas junto a Câmara de vereadores que possuem interesse em participar do certame, deverão se cadastrar
e/ou atualizar o Cadastro de Fornecedores, junto à Câmara de Vereadores até o 3° dia anterior à data do recebimento das propostas.
3.1.2 A documentação necessária para fins de atualização de cadastro ou cadastro novo estão contidas na FICHA CADASTRAL, que poderá
ser localizada junto a página eletrônica da Câmara de vereadores de Lajeado Grande: www.camaralajeadogrande.sc.gov.br, link: Transparência – Cadastro de Fornecedores.
3.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, aqueles que não se enquadrarem em uma ou mais situações a seguir:
3.2.1 em recuperação judicial ou extrajudicial, concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação;
3.2.2 reunida em consórcio ou coligação.
3.2.3 empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98.
3.2.4 empresas declaradas inidôneas pela Administração Pública de qualquer esfera, de Governo da Federação e, caso participe do processo
licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, paragrafo único da Lei Federal 8.666/93;
3.2.5 Cujos Sócios diretores ou representantes pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante;
3.2.6 estrangeiros que não funcionem no País;
3.2.7 empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
3.2.8 Quaisquer interessados que se enquadre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93.
3.3 Os impedimentos, acaso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de responsabilidades administrativas e
penais cabíveis, conforme a legislação vigente.
4. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES
4.1 Os envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta de Preços” deverão ser distintos, lacrados e identificados, sendo entregues ao
Setor de Protocolo, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo:
4.2 Os envelopes: n° 01 – Documentos de Habilitação e n° 02 – Proposta de Preço, deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da
Câmara Municipal, à Rua Vitoria, nº 410, Centro, na cidade de Lajeado Grande/SC, até às 08h30min do dia 17 de maio de 2022.
4.3. Os envelopes deverão estar identificados em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAJEADO GRANDE - SC
PROCESSO LICITATÓRIO N° 02/2022
TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 01/2022
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAJEADO GRANDE - SC
PROCESSO LICITATÓRIO N° 02/2022
TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 01/2022
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS
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RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
5.1 A abertura da sessão pública para o credenciamento do representante legal da licitante e abertura dos envelopes e demais atos dar-se-á
às 09h do dia 17 de maio de 2022, no Setor de Licitações, localizado à Rua Vitoria, nº 410, Centro, município de Lajeado Grande/SC.
6. DO CREDENCIAMENTO
6.1 No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada empresa licitante far-se-á representar por seu titular, ou pessoa
devidamente credenciada e somente estes poderão atuar nos atos inerentes ao certame. No ato da Sessão Pública serão efetivadas as
devidas comprovações quanto à existência dos necessários poderes para a representação ou credenciamento através da apresentação dos
documentos, os quais deverão ser entregues ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, fora dos envelopes. Salientamos que
eles não serão devolvidos e deverão ser em cópia autenticada e/ou acompanhado de cópia de identidade para conferência das assinaturas
do responsável legal da proponente, conforme abaixo:
6.1.1 Sócio e/ou Proprietário:
a) Cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente com foto;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, conforme o caso visando à comprovação da condição de sócio ou proprietário e
comprovação de compatibilidade com o objeto licitado;
c) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação, conforme o modelo do Anexo VI.
6.1.2 Representante:
a) Cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente com foto;
b) Cópia da Procuração ou simples Carta de Credenciamento conforme modelo do Anexo II, assinada pelo representante legal da empresa,
nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;
c) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações posteriores se houver, em vigor, conforme o caso ou ainda última
alteração consolidada, visando à comprovação da compatibilidade do objeto contratual com o licitado e condição do titular para delegar
poderes ao representante a ser credenciado;
d) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação, conforme o modelo do Anexo VI.
6.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, para se beneficiarem da Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela lei 147/2014,
deverão apresentar juntamente com o Credenciamento (fora dos envelopes):
a) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial para as empresas ali registradas ou, outra comprovação legal para aquelas registradas apenas em cartório, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da abertura das propostas.
6.3 Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser protocolados junto dos envelopes de documentação e proposta;
6.4 Para os documentos que serão fornecidos cópias, fica dispensada o reconhecimento de firma ou autenticidade por Tabelião ou servidor
público, desde que acompanhada de cópia de documentos de identidade do representante legal da empresa para conferência das assinaturas, nos termos da lei em vigor lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018.
6.5 Ficam as empresas cientes de que somente participarão da sessão pública aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos
termos dos subitens anteriores.
7 DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
7.1 Habilitação Jurídica:
a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e última alteração, devidamente registrado junto a competente entidade de classe, ou seja
OAB;
b) Declaração de não empregabilidade de menores, conforme Art. 7º, inciso XXXIII, CF. (modelo em Anexo V);
c) Alvará de localização e Funcionamento da sede da empresa;
d) Inscrição de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
e) Certificado de Registro Cadastral atualizado, emitido pela Câmara Municipal, de acordo com item 3.1 deste edital.
e.1) A apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC, dispensa a licitante da apresentação dos documentos constantes nos itens
7.2 e 7.3.
7.2 Habilitação Fiscal:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições Sociais;
b) Prova da Regularidade quanto aos Débitos Estaduais, relativa ao Estado da sede da licitante;
c) Prova da Regularidade quanto aos Débitos Municipais, relativa ao Município de sede da licitante;
d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS);
7.3 Habilitação Trabalhista:
a) Prova de Inexistência de Débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,
instituída pela Lei n° 12.440 de 07 de julho de 2011. (Justiça do Trabalho www.tst.jus.br).
7.4 Habilitação Financeira:
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata.
ATENÇÃO: Para as empresas sediadas no Estado de Santa Catarina, deverá apresentar a certidão de Falência e Concordata emitida pelo Sistema e-Proc, conforme exigência do Poder Judiciário de Santa Catarina. “Considerando a implantação do sistema e-Proc no Poder Judiciário
de Santa Catarina desde 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto
no sistema e-Proc quanto no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente.”(grifos meus).
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7.5 Qualificação Técnica:
a) Certidão Atualizada de Registro da Pessoa Jurídica expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, da jurisdição da sede da licitante. Sendo a licitante vencedora do certame de outro Estado, ela deverá providenciar visto da Entidade Profissional Competente deste Estado
para executar os serviços na Câmara de Vereadores de Lajeado Grande, no ato da assinatura do contrato;
b) Certidão Atualizada de Registro da Pessoa Física, expedida Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. O profissional deverá fazer parte do
seu quadro técnico.
b.1) A prova da empresa possuir profissional no quadro permanente, será feita das seguintes maneiras: em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou através
de Contrato de Prestação de Serviços (em vigor) registrado em cartório;
c) um (01) atestado de capacitação técnico-profissional em nome do profissional que exercerá a prestação dos serviços, que comprove possuir capacidade técnica, comprovado com cópia do contrato de prestação de serviço do profissional, ou decreto de nomeação da entidade
responsável por expedir o documento, fornecido por pessoa jurídica de direito público, pertencente ao Estado de Santa Catarina (devido
necessidade de acompanhamento imediato de particularidades específicas exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
– TCE-SC), com manifestação expressa da contratante quanto à qualidade dos serviços prestados, os quais devem ter sido executados
satisfatoriamente e em características e prazos semelhantes ao ora licitado.
7.6 A condição de validade do CRC apresentado pelas licitantes está atrelada à manutenção de sua regularidade junto ao respectivo órgão
cadastrador. Desta forma, no curso do julgamento da fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitações poderá averiguar a situação
cadastral dos licitantes através da Internet.
7.7 Caso a licitante tenha optado por apresentar o CRC em substituição aos documentos citados no item 7.2 e 7.3 e, nele constatando
certidão com prazo de validade vencido, poderá apresentar tais documentos atualizados e regularizados dentro de seu Envelope n° 01 –
Documentação para Habilitação.
7.8 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, em se tratando de Micro ou Pequenas empresas, será assegurado
o prazo de 5(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. (Redação dada pela Lei Complementar n° 147, de
7 de agosto de 2014).
7.8.1 Para fins de habilitação as empresas ME’s e EPP’s, que quiserem usufruir dos benefícios da Lei 123 e 147, deverão apresentar os documentos constantes nos itens 7.2 e 7.3, mesmo que estes apresentem alguma irregularidade.
7.9 Quando as certidões apresentadas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo competente órgão expedidor, será adotada a vigência de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data de sua expedição. Não se enquadram nesse dispositivo os documentos
que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade.
7.10 Os documentos exigidos nesta Licitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia.
7.10.1 Os documentos apresentados em cópia, certidões e certificados exigidos como condição de habilitação, terão sua aceitação condicionada à verificação da veracidade pela Comissão Permanente de Licitações, no respectivo site do órgão emissor ou por comparação de
assinaturas, nos termos da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018.
7.11 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em nome da licitante com o respectivo número do CNPJ,
nas seguintes condições:
7.11.1 se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
7.11.2 se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.
7.11.3 Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, ou vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação,
os documentos de habilitação de ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão de centralização de recolhimentos,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.11.4 A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade fiscal, citados no item 7.2, centralizados junto à matriz
desde que apresente documento que comprove o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido pelo órgão respectivo, ou
que conste na certidão a validade para a matriz e para as filiais.
7.12 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no Item 7.8, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
8 DA PROPOSTA DE PREÇO
8.1 O Envelope nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter a proposta propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, contendo ainda:
a) Razão social, endereço completo, nº do CNPJ/MF e nº da Inscrição Estadual e/ou Municipal da proponente, nº telefone, e-mail;
b) Número desta Tomada de Preço;
c) Preços Unitários e Totais, para cada item cotado, incluindo todos os impostos, taxas, fretes, seguros e demais custos, expressos em
moeda corrente nacional, conforme modelo apresentado o Anexo II (modelo proposta de preço);
d) Local, data, assinatura e identificação do representante legal da licitante.
8.2 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com no máximo DUAS casas decimais à direita da vírgula, praticados no
último dia previsto para a entrega da proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária.
8.3 Nos preços finais deverão estar incluídos quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas administrativas e operacionais, fretes,
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impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, mão-de-obra, trabalho em sábados, domingos e
feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação.
8.4 Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual será contado a partir da data da sessão de abertura
dos envelopes nº 02. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.
8.5 As propostas que tenham sido classificadas serão verificadas pela Comissão Permanente de Licitações, para constatar a possibilidade de
erros aritméticos nos cálculos e na soma. Os erros serão corrigidos pela Comissão da seguinte forma:
a) nos casos em que houver discrepância entre os valores grafados em algarismos numéricos e por extenso, o valor grafado por extenso
prevalecerá;
b) nos casos em que houver uma discrepância entre o preço unitário e o valor total obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário cotado deverá prevalecer;
8.6 É facultada a Comissão Permanente de Licitação a correção, diante de todos os participantes, de falhas formais que não acarretarão
danos legais ao andamento do certame visando assegurar o Princípio da Ampla Participação e Interesse Público. No caso de omissões puramente formais em Propostas, inclusive quanto ao seu prazo de validade, serão considerados os previstos no Edital.
9 DA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
9.1 A presente Tomada de Preços será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 43 da Lei Federal n°
8.666/93 e posteriores alterações.
9.2 No dia, local e horário designados no preambulo, na presença dos licitantes ou de seus representantes legais que comparecerem ao ato,
a comissão iniciará os trabalhos, examinando os envelopes 01 – Documentação e 02 – Proposta de Preço, os quais serão rubricados pelos
seus membros e representantes presentes, procedendo a abertura dos envelopes 01 – Documentação.
9.3 O envelope 01 – Documentação - serão abertos, sendo que os documentos nele contidos serão examinados e rubricados pelos membros
da Comissão Permanente de Licitações e pelos proponentes ou seus representantes credenciados.
9.4 Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos exigidos no item 7 deste Edital, que apresentarem documentos rasurados, com prazo de validade vencido na data prevista para a realização da sessão de abertura dos envelopes 01
– Documentação, que não atenderem todos os requisitos dispostos no item 7 ou ainda os proponentes que apresentarem seus documentos
de forma diversa da estabelecida nos itens 7.1 a 7.6 deste instrumento.
9.4.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME’s e EPP’s, estas serão consideradas provisoriamente habilitadas até a apresentação das certidões fiscais com validade no prazo estipulado pela Administração Municipal ou, no caso de não apresentação dos documentos, ela será inabilitada. Para comprovação de habilitação, as certidões deverão ser protocoladas junto ao Departamento
de Licitações, no prazo estipulado na ata da licitação.
9.5 O envelope n° 02 – Proposta de Preço será devolvido fechado aos proponentes considerados inabilitados, desde que não tenha havido
recurso ou após a sua denegação.
9.6 Serão abertos os envelopes 02 – Proposta de Preço, contendo as propostas de preços dos proponentes habilitados, desde que tenha
havido renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos de que trata a alínea “a” do artigo 109 da Lei Federal n
8.666/93, através da assinatura da Ata, ou Termo de Renúncia. Caso Contrário, a data de abertura será comunicada diretamente às proponentes (podendo tal intimação ocorrer através de publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC ou através dapágina eletrônica da
Câmara de Vereadores https://www.camaralajeadogrande.sc.gov.br/ após julgado o recurso interposto, ou decorrido o prazo sem interposição de recurso.
9.6.1 As proponentes que não se fizerem presentes na Abertura dos envelopes contendo a Documentação, renunciam ao prazo recursal
previsto no artigo 109 da Lei 8.666/93.
9.7 Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer providencias posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões, salvo o disposto no item 8.5 deste edital e observado o que define o at. 43 §3°, da Lei 8.666/93.
9.8 Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos estabelecidos nos subitens 8.1 a 8.5 deste instrumento convocatório,
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis com os requisitos deste Edital.
9.9 Observando-se o disposto no art. 43 §3°, da Lei 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a Sessão Pública para
realizar diligências visando esclarecer dúvidas surgidas acerca da especificação do objeto ou da documentação apresentada.
9.10 Da sessão de abertura e apreciação de envelopes será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração,
mediante documento manuscrito pelo representante da empresa, constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem comparecido, como os que mesmo tendo comparecido não consignarem em ata seus
protestos.
9.11 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o a Câmara de Vereadores, poderá fixar aos
licitantes o prazo de 15(quinze) dias úteis para reapresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que
ensejam a sua inabilitação ou desclassificação.
10 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
10.1 As propostas dos proponentes considerados habilitados e das microempresas e empresas de pequeno porte que atenderam ao
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estabelecido no item 8, serão classificadas pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor aquele que apresentar
o MENOR PREÇO GLOBAL.
10.2. Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em ato público, no ato de abertura dos envelopes
02 – PROPOSTA, nos termos do §2º, artigo 45, da Lei Federal nº 8.666/1993.
10.3. Após a divulgação do vencedor se esse não for uma ME ou EPP, e se houver proposta apresentada por ME ou EPP igual ou até 10%
(dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
10.3.1. A ME ou EPP mais bem classificada e, fazendo uso de seu direito a preferência, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, por escrito, possuindo para tanto o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a convocação
formal (realizada na própria sessão, por ofício ou ainda por publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, através
do site www.diariomunicipal.sc.gov.br) situação que garantirá a adjudicação do objeto licitado em seu favor.
10.3.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos no subitem 10.3 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
10.4. Para a(s) ME ou EPP, que apresentaram restrição na comprovação da regularidade fiscal, terão o prazo máximo de 04 (quatro) dias
úteis, após intimação, a contar da declaração de vencedor, se uma EPP ou ME for declarada vencedora, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou certidões positivas com efeito de negativa.
10.4.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.4 deste edital, implicará decadência à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no artigo 81, 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a contratação, ou revogação da licitação.
10.5. Serão desclassificadas as propostas que:
a) Ultrapassarem o preço máximo unitário e totais, fixados no item 11 deste Edital;
b) Não atenderem às exigências contidas neste instrumento e seus anexos;
10.6. As decisões da Comissão de Licitações serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa
Catarina, pelo menos por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das licitantes.
11 DOS VALORES ORÇADOS E PREÇOS MÁXIMOS
11.1 O valor global máximo para a execução dos serviços, objeto desta licitação, corresponde ao montante estimado de R$ 30.640,00 (trinta
mil, seiscentos e quarenta reais) valor representa oito meses, correspondendo o valor máximo mensal o montante de até R$ 3.830,00 (três
mil e oitocentos e trinta reais). A contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93.
DA VALIDADE DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO
12.1 O prazo de vigência do contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá início na data de sua assinatura até 31 de dezembro de
2022, podendo ser prorrogado caso haja interesse entre as partes, por períodos sucessivos até o limite de 60(sessenta) meses, nos termos
do inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93 e alterações subsequentes.
12.2 Os serviços in loco deverão ser iniciados imediatamente após a assinatura do contrato, com uma Carga horária presencial: todas as
segundas-feiras com início as 14h00min até o término da sessão. Carga horária à distância (e-mail, whatsapp, meet, telefone, etc....): das
07h00 min da manhã as 13h00 min de terça-feira a sexta-feira totalizando 24 horas a distancia.
12.3 Em caso excepcional, o suporte presencial poderá ser solicitado a qualquer tempo pelo Poder Legislativo, que deverá comunicar a
empresa contratada com um prazo mínimo de 2 (dois) dias de antecedência, para comparecimento junto a Câmara.
12.4 A empresa contratada deverá efetuar suporte através de telefone, WhatsApp, e-mail, entre outros, sem limite de consultas, emitindo
parecer jurídico quando solicitado, em no máximo, 24 (vinte e quatro) horas contadas da solicitação.
12.5 Deverá ainda efetuar suporte por meio de acesso remoto aos sistemas informatizados da Câmara, durante o horário de funcionamento
da dela, sempre que solicitado, imediatamente, visando assim maior eficiência na prestação dos serviços públicos municipais.
12.6 Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas legais vigentes e aquelas complementares e pertinentes aos serviços ora licitados.
12.7 As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no município para a prestação dos serviços, são de inteira responsabilidade da empresa contratada;
12.8 Caberá exclusivamente à empresa contratada, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários,
prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a serviço no atendimento do objeto.
12.9 O aceite dos serviços não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.
12.10 O objeto abrange a execução, pela contratada, de todos os serviços, atos, procedimentos, deslocamento, atividades necessárias ao
seu pleno, total e integral cumprimento, bem como todas as demais atribuições e responsabilidades para o fiel cumprimento do objeto.
12.11 A execução do objeto desta licitação deverá seguir as orientações especificadas no Termo de Referência constante no Anexo “I” deste
Edital.
12.12 A comunicação da solicitante do objeto desta licitação poderá ser feita através de forma eletrônica, valendo-se para tanto do e-mail
do preposto indicado na Proposta de Preços.
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1 O pagamento será efetuado até o décimo dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, após a apresentação da nota fiscal,
acompanhado de relatório detalhado das atividades desenvolvidas.
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13.2 A empresa contratada deverá emitir mensalmente NOTA FISCAI relativa à execução dos serviços que deverão ser enviadas para o
e-mail camara@camaralajeadogrande.sc.gov.br.
a) No corpo da Nota Fiscal deverá constar o percentual (alíquota) do ISS do município sede da empresa contratada.
Proc. Licitatório n° 002/2022 – Tomada de Preço para Compras e Serviços n° 001/2022, Contrato Administrativo n° xxx/2022.
13.3 O Pagamento será efetuado através de ordem bancária e/ou depósito na conta do fornecedor, preferencialmente em conta na agência
Banco do Brasil. Caso não seja possível, poderá ser descontado o valor da taxa de transferência TED/DOC do valor a receber.
13.4 Fica a CONTRATANTE autorizada a reter em nome e no CNPJ da CONTRATADA, sobre as notas fiscais, o valor correspondente ao ISS
– Imposto Sobre Serviços.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 As despesas decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação correrão por conta dos créditos orçamentários previstos para o
exercício de 2022 e futuros, no caso de prorrogação contratual.
Unidade Gestora: 01.00 – Câmara de Vereadores
Órgão de Governo: 01.01 – Câmara de Vereadores
Projeto/Atividade: 2.030 – Manutenção das Atividades Legislativas
Dotação Orçamentária: 3.3.90 ...... Aplicações Diretas
Fonte Recurso: 0.1.00 – Recursos Ordinários
15. DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO
15.1 Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, protocolizando
o pedido até 5 (cinco) dias úteis anteriores da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação (Documentos de Habilitação), no
endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até três dias úteis.
15.1.1 Só serão admitidas as impugnações que forem protocoladas no setor de Protocolo da Câmara de Vereadores de Lajeado Grande, no
endereço indicado no subitem 1.1., não sendo aceita qualquer outra forma de envio delas.
15.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a LICITANTE que não apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes, no prazo previsto no item 15.1, ficando esclarecido que a intempestiva comunicação do suposto vício não poderá ser
aproveitada a título de recurso.
15.3 A impugnação feita tempestivamente pela LICITANTE não a impedirá de participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em
julgado da decisão a ela pertinente.
15.4 Acolhida impugnação contra o Edital será designada nova data para a realização do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
15.5 A impugnação deverá ser dirigida à Comissão Permanente de Licitações, que a encaminhará, devidamente informada, à Autoridade
Competente para apreciação e decisão.
15.6 A Câmara de vereadores julgará e responderá à impugnação, após sua protocolização, através de sua página eletrônica https://www.
camaralajeadogrande.sc.gov.br/, no link licitações.
16. DOS RECURSOS
16.1. Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso Administrativo, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº
8.666/1993, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.
16.2. Os atos decorrentes desta licitação serão informados através da página eletrônica da Câmara de Vereadores https://www.camaralajeadogrande.sc.gov.br.
16.3. As proponentes que não se fizerem presentes na Abertura dos envelopes contendo a Documentação, renunciam ao prazo recursal
previsto no artigo 109 da Lei 8.666/93.
17. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
17.1 A Comissão Permanente de Licitações fará a adjudicação à licitante classificada em primeiro lugar, sendo que caberá à Autoridade
Competente a decisão sobre a homologação do procedimento.
17.2 Após o procedimento acima descrito, a adjudicatária será formalmente convocada a assinar o Termo de Contrato (minuta constante
do Anexo “VIII” deste Edital) dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a convocação formal, junto ao Departamento de Contratos da
Câmara de Vereadores.
17.2.1 Decorrido o prazo acima estipulado, se a adjudicatária não aceitar ou retirar o instrumento contratual, decairá do direito à mesma,
sujeitando-se às sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/1993 e multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato.
17.3 a Câmara de Vereadores poderá, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidas neste
instrumento convocatório, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações.
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17.4 Na hipótese de haver documentos, dentre aqueles apresentados pela licitante em atendimento às alíneas “b” a “f” do item 7.2 e 7.3
ainda na fase de habilitação deste certame, com prazo de validade vencido à época da convocação para a assinatura do Contrato, os mesmos deverão ser reapresentados à Comissão Permanente de Licitações no ato da assinatura do Contrato, devidamente renovados.
18. DA RESCISÃO CONTRATUAL
18.1 A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que
caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.
18.2. A rescisão contratual poderá ser:
18.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº
8.666/1993;
18.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
19. DAS PENALIDADES
19.1 Nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial do estabelecido neste edital de Licitação, este Município
poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:
I – ADVERTÊNCIA: será aplicada na hipótese de infrações cometidas que prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que correspondam
a pequenas irregularidades verificadas na execução deste instrumento, que venham ou não causar dano à Administração ou a terceiros;
II – MULTAS: serão aplicadas por infrações que obstaculizem a concretização do objeto licitado e compreenderão:
a) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da nota de empenho pela não entrega do(s) produto(s)/serviço(s) nas quantidades, prazos e
especificações estabelecidas no contrato;
b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da nota de empenho pelo atraso na entrega do(s) serviço(s)/produto(s) discriminados neste
edital;
c) 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho pela locação de espaço com especificações não apropriadas para a
execução do serviço;
d) 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações contidas no edital,
ressalvadas aquelas para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas;
e) Quando o valor da multa extrapolar os limites previstos nas alíneas anteriores e constatado o prejuízo ao interesse público, a Câmara
de Vereadores poderá aplicar à CONTRATADA outras sanções e até mesmo iniciar o processo de rescisão do instrumento contratual e de
cancelamento do Contrato Administrativo;
f) Os valores correspondentes à prática de infrações contratuais serão retidos e deduzidos do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, após o que
será a CONTRATADA notificada para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
g) Os valores retidos pela prática de infrações poderão, após regular processo administrativo, ser convertidos em multa pela autoridade
competente;
h) Caso não seja possível à retenção e dedução do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, os valores relativos à multa serão pagos mediante
NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA; neste caso, a Câmara de Vereadores encaminhará, no primeiro dia útil, após vencidos os prazos estipulados
neste contrato, NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA à CONTRATADA, que deverá fazer o recolhimento aos cofres públicos até o 5º (quinto) dia
útil a partir de seu recebimento, sob pena de cobrança judicial, observando que:
h.1) as multas previstas no inciso II são cumulativas, ou seja, incidem umas sobre as outras, sendo os limites incidentes sobre cada uma
delas; e
h.2) na hipótese de a CONTRATADA não efetuar o recolhimento da NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA, a Câmara de Vereadores inscreverá o
valor em dívida ativa;
III – A licitante será sancionada com a pena de impedimento de licitar e contratar com este Município e será descredenciada do seu Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10% do valor estimado para a contratação e demais
cominações legais, nos seguintes casos:
a) fizer(em) declaração falsa;
b) deixar(em) de entregar documentação ou apresentar(em) documentação falsa;
c) ensejar(em) o retardamento da execução do objeto;
d) não mantiver(em) a proposta;
e) falhar(em) injustificadamente ou fraudar(em) a execução do contrato;
f) comportar(em)-se de modo inidôneo ou cometer(em) fraude fiscal;
g) fornecer(em) os produtos em desconformidade com o especificado;
h) não substituir(em) no prazo estipulado os produtos recusados por esta Câmara; e/ou
i) descumprir(em) os prazos e as condições previstas nesta licitação; e
IV – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei
8.666/1993.
19.2 Além das penalidades citadas, a(s) LICITANTE(S) e a(s) CONTRATADA ficará(ão) sujeitas, ainda, ao cancelamento de sua(s) inscrição(ões) no Cadastro de Fornecedores da Câmara de Vereadores e, no que couber, às demais penalidades referidas no art. 87 da Lei n.
8.666/1993.
19.3 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceita pela Administração deste Município, a(s)
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licitante(s) ou a(s) CONTRATADA, conforme o caso, ficará(ão) isentas das penalidades mencionadas.
19.4 As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos da lei.
19.5 Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observando-se o contraditório e a ampla defesa.
19.6 a Câmara de Vereadores, poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta cláusula, se admitidas às justificativas apresentadas
pela(s) licitante(s) vencedora(s), nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no Departamento de Licitações da Câmara de Vereadores, no endereço citado no preâmbulo deste Edital,
ou através do telefone (0**49) 3355-0057, de segunda à sexta-feira, das 07:00 às 13:00, ou pelo E-mail camara@camaralajeadogrande.
sc.gov.br
20.2 Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes farão constar em sua documentação endereço eletrônico (e-mail), número de telefone e fax, bem como o nome, número de CPF e RG da pessoa indicada para contatos.
20.3 A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições desta licitação, sujeitando-se, o licitante, às
sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n. 8.666/93.
20.4 A empresa contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, trabalhista e tributária,
bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar ao contratante, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e por seus sucessores.
20.5 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de licitações, à luz das disposições contidas nas Leis Federais
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/06 e 147/14, e, se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria.
20.6 No interesse da Câmara de Vereadores e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93.
20.7 - a Câmara de Vereadores reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.
20.8 O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação é o da Comarca de Xaxim –
SC, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Lajeado Grande (SC), em 19 de abril de 2022.
Edilson da Silva
Presidente da Câmara de Vereadores
Visto:
De Acordo.
Dr. Ricardo Luiz Tomé
OAB/SC n. 28.757
Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializados em Assessoria e Consultoria Jurídica para o exercício
2022, com carga horária mínima de 8h in loco, devendo necessariamente se fazer presente em todas as sessões ordinárias e extraordinárias
da Câmara, além de atendimento ilimitado através de meios remotos (e-mail, whatsapp, telefone, meet, etc) em dias e horários definidos
pelo poder legislativo. O pessoa jurídica a ser contratada, bem como, o profissional advogado, necessariamente deverá possuir registro na
OAB/SC e deverá emitir parecer em até 24h contados da solicitação.
1.2. Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para os serviços descritos e deve ser considerado como complementar às demais exigências dos documentos contratuais.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1 . Se faz necessária a contratação de pessoa jurídica, para prestar serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, tendo em
vista a necessidade de profissionais com especialização, bem como a singularidade dos serviços a serem prestados, auxiliando a Câmara
de Vereadores em assuntos que exigem conhecimentos específicos na área, e em especial as normativas do Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina.
DA DESCRIÇÃO, QUANTITATIVO, UNIDADE E CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 Constitui objeto do presente edital a contratação de pessoa jurídica, cujo objeto do contrato social seja serviços advocatícios para prestar
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serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica para o exercício 2022 e futuros, em conformidade com a descrição abaixo:
Item

Descrição

Unid.

1

1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializados em Assessoria e Consultoria Jurídica para o exercício 2022, com carga horária mínima de 8h in loco,
devendo necessariamente se fazer presente em todas as sessões ordinárias e extraordinárias
da Câmara, além de atendimento ilimitado através de meios remotos (e-mail, whatsapp,
telefone, meet, etc) em dias e horários definidos pelo poder legislativo. O pessoa jurídica a
ser contratada, bem como, o profissional advogado, necessariamente deverá possuir registro
na OAB/SC e deverá emitir parecer em até 24h contados da solicitação.
As atividades a serem desenvolvidas serão: Organização da pauta das sessões ordinárias
da Câmara, orientando a elaboração das indicações, requerimentos, moções e demais atos
legislativos; Orientação à Presidente e aos servidores da Câmara para tomada de decisões
e realização das ações em conformidade com o princípio da Legalidade e com os demais
princípios que regem a Administração Pública esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal; Elaboração de expedientes em resposta aos questionamentos especialmente dos órgãos
de controle como o Tribunal de Contas e Ministério Público; Revisão dos ofícios, contratos,
Mês
decretos, portarias e demais atos administrativos do Legislativo; Participação nas reuniões
das comissões temáticas do Legislativo orientando a tomada de decisões e pareceres das
comissões; Elaboração de emendas sugeridas pelos Vereadores aos Projetos de Lei em tramitação na Câmara; Participação em todas as sessões ordinárias e extraordinárias; Elaboração
de parecer e orientação em relação a vetos promovidos pelo Executivo a projeto aprovados
pelo Legislativo; Análise, interpretação e orientação de alterações e atualização do Regimento Interno da Câmara e Lei Orgânica do Município; Atuação conjunta com o Controle Interno
do Poder Legislativo; Orientação no acompanhamento de processos licitatórios, elaboração
de contratos, recursos, impugnações, pareceres jurídicos e pareceres de termos aditivos,
Assessoria jurídica na área de recursos humanos, acompanhamento técnico de procedimentos legais e normativos; Representação judicial e/ou extrajudicialmente o Poder Legislativo
em demandas ou assuntos de interesse da Câmara, sempre que requisitado pela Presidência
da Mesa Diretora.

Quant.

Valor Mensal
Máximo

Valor Total
Máximo

8

3.2 No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
4. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
4.1 A câmara de vereadores de Lajeado Grande é reservada o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o objeto, que
será exercida pelo Secretário solicitante ou por fiscal de contrato designado.
5. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
5.1 Da Contratante
5.1.1 Tomar todas as providências necessárias à execução do presente edital;
5.1.2 Fiscalizar a execução do contrato oriundo do presente processo;
5.1.3 Efetuar o pagamento à proponente vencedora, de acordo com o previsto neste edital;
5.1.4 Emitir, através do setor competente, a Autorização de Fornecimento para o início da execução do objeto e disponibilizar, em tempo
hábil, todas as instalações, equipamentos e suprimentos necessários à perfeita execução dos serviços;
5.1.5 Facilitar o acesso dos técnicos da proponente vencedora às áreas de trabalho, registros, documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções;
5.1.6 Fornecer à proponente vencedora todos os esclarecimentos, informações, dados, elementos, relações, listagens, cópias de legislação
e dos documentos, necessários para a execução dos serviços, bem como designar funcionários municipais e o local apropriado, dentro das
suas instalações, para a execução dos trabalhos;
5.1.7 Disponibilizar espaço físico nas dependências da Prefeitura para execução do suporte técnico presencial;
5.1.8 Ter reservado o direito de não mais utilizar os serviços da proponente vencedora caso ela não cumpra o estabelecido no presente
contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
5.1.9 Acompanhar o andamento dos serviços e expedir instruções verbais ou escritas sobre a sua execução, podendo solicitar sua revisão.
5.1.10 Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições previstos na Lei nº 8.666/93;
5.1.11 Efetuar os pagamentos devidos à contratada pelos serviços executados de acordo com as disposições do presente contrato;
5.1.12 Responsabilizar-se pela tomada de providências em relação às sugestões e orientações emitidas pelos consultores da contratada.
5.1.13 Responsabilizar-se pelos atos praticados pela gestão de forma isolada e/ou de caráter omissivo que contrariem as orientações dadas
pelos consultores da contratada
5.2 Da Contratada
5.2.1 Executar o objeto de acordo com o estipulado no edital e Termo de Referência;
5.2.2 Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no edital e em compatibilidade com as obrigações
assumidas;
5.2.3 Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato;
5.2.4 Submeter-se à fiscalização do CONTRATANTE, durante toda a vigência do contrato.
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5.2.5 Suspender, eventual ou definitivamente, os serviços contratados conforme permissivos legais elencados na Lei 8.666/93.
5.2.6 Receber todo o apoio logístico, tais como recursos humanos para recebimento de orientação e materiais e equipamentos condizentes
com a execução dos serviços, objetivando um desenvolvimento mais racional e mais eficiente das atividades objeto deste contrato quando
na sede da contratada;
5.2.7 Tratar como confidenciais todas as informações e dados técnicos, administrativos e financeiros contidos nos documentos da contratante, guardando sigilo perante terceiros;
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Nome da Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
Representante Legal: CPF:
Dados Bancários: Conta: Agência:

Apresentamos nossa proposta para atendimento ao objeto da presente licitação, Processo Licitatório n° 002/2022, modalidade de Tomada
de Preços nº 001/2022 acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:
Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação de Empresa especializada (Escritório de Advocacia) para prestação de serviços
de consultoria e assessoria jurídica e administrativa para a Câmara de Vereadores de Lajeado Grande/SC
Item
1

Descrição

Unid.
Mês

Quant.
8

R$ mensal

R$ total

Valor Total da Proposta: R$ ______________ (_______________________________________)
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a
contratação.
Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no Anexo I do Edital, bem como a proponente concorda com
todos os termos constantes no Edital.
Validade Da Proposta Comercial: 60 dias da data de entrega dos envelopes.
Prazo De Entrega: Conforme Edital.
Local e Data
___________________________________________
Nome E Assinatura
Representante Legal E Carimbo Da Empresa
ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
À
Comissão Permanente de Licitações
Tomada de Preço para Compras e Serviços nº 001/2022
Pela presente, credenciamos o(a) senhor(a) ................. , portador da Cédula de Identidade n° ................, inscrito no CPF n° ..........., a
participar do procedimento licitatório, sob modalidade Tomada de Preço para Compras e Serviços n° 001/2022, instaurado pela Câmara de
vereadores de Lajeado Grande.
Na qualidade de representante legal da empresa ............................. , outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.
_________________, em ____ de ________________ 2018.
Nome e Assinatura do Responsável da Empresa
(carimbo da empresa)
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ANEXO IV
TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
À
Comissão Permanente de Licitações
Tomada de Preço para Compras e Serviços nº 001/2022
A proponente abaixo assinada, participante da Licitação modalidade Tomada De Preços para Compras e Serviços Nº 001/2022, da câmara
de vereadores de Lajeado Grande im, através de seu representante legal, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº
8.666/1993, de que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do Procedimento
Licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.
____________________, em ____ de ________________ 2018.
Nome e Assinatura
Representante Legal e Carimbo Da Empresa
Obs: A presente declaração é de caráter facultativo, visando somente agilizar os trâmites licitatórios.ANEXO V
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR
À
Comissão Permanente de Licitações
Tomada de Preço para Compras e Serviços nº 001/2022
______________________, inscrito no CNPJ n.º __________/___-__, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) ______________,
portador(a) da Carteira de Identidade n.º____________ e do CPF n.º______________________, DECLARA, para os devidos fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (__).
(Local e data)
NOME E ASSINATURA
Representante Legal e Carimbo da Empresa
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO
À
Comissão Permanente de Licitações
Tomada de Preço para Compras e Serviços nº 001/2022
Eu, _______________, portador do CPF n° ____________, representante da empresa ______________________________, inscrita no
CNPJ n° ________________, como critério de habilitação nos certames públicos e celebração de contrato, DECLARO para os devidos fins
de direito e a quem mais possa interessar, que dentre os sócios formais ou informais da empresa ____________________, os mesmos não
possuem os impedimentos traçados pelo artigo 92 da Lei Orgânica Municipal e suas alterações, bem como que dentre os sócios, formais ou
informais, que a empresa participante encontra-se em conformidade, também, com o artigo 54, I, "a", da Constituição da República, e artigo
43, I, "a", II, "a", da Constituição do Estado de Santa Catarina, ou seja, que não possui agentes políticos vinculados ao Poder Legislativo
(estadual ou federal) integrando o quadro societário.
(Local e data)
NOME E ASSINATURA
Representante Legal e Carimbo da Empresa
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES
À
Comissão Permanente de Licitações
Tomada de Preço para Compras e Serviços nº 001/2022
E empresa ______________________, inscrito no CNPJ n.º __________/___-__, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)
______________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º____________ e do CPF n.º______________________, DECLARA, para todos
os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente os
termos do artigo 32, paragrafo 2° e artigo 97 da Lei n° 8666/93 e suas alterações.
(Local e data)
NOME E ASSINATURA
Representante Legal e Carimbo da Empresa
ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ___/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022
Tomada de Preço para Compras e Serviços n° 001/2022
Termo de Contrato de contratação de empresa para prestação de serviços especializados de assessoria jurídica junto a Câmara de Vereadores de Lajeado Grande, que entre si celebram a Câmara de Vereadores de Lajeado Grande e a EMPRESA XXXX, na forma abaixo:
Contrato que entre si celebram o CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO GRANDE, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direto
público, com sede a Rua Vitoria, n° 410, inscrita no CGC/MF sob o nº 06.122.891/0001-35, neste ato representada por seu Presidente Municipal, Senhor Edilson da Silva, brasileiro, Solteiro, inscrito no CPF sob o nº 096.519.899-55 e portador da cédula de identidade nº 4692079,
residente e domiciliado na Rua Rio Grande, n° 536, Centro, na cidade de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina, CEP 89828000, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a empresa xxxxxxxx, com sede na (o) xxxxxxxxxxx, inscrita no CGC/MF sob o nº.
xxxxxxxxxxxxx neste ato representada por seu representante legal Senhor xxxxxxxxxxxx, CPF Nº XXXX e RG Nº ________, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada de acordo com o Processo de Licitação n° 002/2022, modalidade
Tomada de Preços nº 001/2022, homologado em _________,

mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93
e alterações posteriores, e ao Edital antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas contratuais:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O presente termo de contrato tem por objeto a contratação de Empresa especializada (Escritório de Advocacia) para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica e administrativa para a Câmara de Vereadores de Lajeado Grande-SC
1.2. Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando-se as partes em todos os seus termos,
às condições expressas no Edital da Licitação modalidade Tomada de Preço para Compras e Serviços n° 001/2022, seus anexos, juntamente
com a Proposta de Preço da CONTRATADA.
1.3 Todos os equipamentos e materiais utilizados na prestação dos serviços/fornecimento dos materiais deverão atender às exigências mínimas de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade Industrial atentando-se
a contratada, principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90(Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
2.1 Pela execução do objeto previsto na clausula primeira, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ _____________
(__________________ ), divididos em __ parcelas mensais e iguais de R$ _______ (________________________ ).
2.2 No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
CLAUSULA TERCEIRA – DA FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO
3.1 Os serviços in loco deverão ser iniciados imediatamente após a assinatura do contrato, com carga horária mínima de 8h in loco, devendo
necessariamente se fazer presente em todas as sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara, além de atendimento ilimitado através de
meios remotos (e-mail, whatsapp, telefone, meet, etc) em dias e horários definidos pelo poder legislativo. O pessoa jurídica a ser contratada, bem como, o profissional advogado, necessariamente deverá possuir registro na OAB/SC e deverá emitir parecer em até 24h contados
da solicitação.
3.2 Em caso excepcional, o suporte presencial poderá ser solicitado a qualquer tempo pelo Poder Legislativo, que deverá comunicar a empresa contratada com um prazo mínimo de 2 (duas) horas de antecedência, para comparecimento junto a Câmara.
3.3 A empresa contratada deverá efetuar suporte através de telefone, WhatsApp, e-mail, entre outros, sem limite de consultas, emitindo
parecer jurídico quando solicitado, em no máximo, 24 (vinte e quatro) horas contadas da solicitação.
3.4 Deverá ainda efetuar suporte por meio de acesso remoto aos sistemas informatizados da Câmara, durante o horário de funcionamento
da dela, sempre que solicitado, imediatamente, visando assim maior eficiência na prestação dos serviços públicos municipais.
3.5 Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas legais vigentes e aquelas complementares e pertinentes aos serviços ora licitados.
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3.6 As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no município para a prestação
dos serviços, são de inteira responsabilidade da empresa contratada;
3.7 Caberá exclusivamente à empresa contratada, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários,
prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a serviço no atendimento do objeto.
3.8 O aceite dos serviços não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.
3.9 O objeto abrange a execução, pela contratada, de todos os serviços, atos, procedimentos, deslocamento, atividades necessárias ao seu
pleno, total e integral cumprimento, bem como todas as demais atribuições e responsabilidades para o fiel cumprimento do objeto.
3.10 A execução do objeto desta licitação deverá seguir as orientações especificadas no Termo de Referência constante no Anexo “I” deste
Edital.
3.11 A comunicação da solicitante do objeto desta licitação poderá ser feita através de forma eletrônica, valendo-se para tanto do e-mail do
preposto indicado na Proposta de Preços.
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DO CONTRATO
4.1 O prazo de vigência do contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá início na data de sua assinatura até 31 de dezembro de
2022, podendo ser prorrogado caso haja interesse entre as partes, por períodos sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos
do inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93 e alterações subsequentes.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO
5.1 Durante todo o período vigente do contrato, os preços se manterão fixos e irreajustáveis, não sendo admitido aditivo quantitativo. Caso
haja alguma alteração nos valores, os mesmos somente poderão ser renegociados sobre o valor reajustado. Nesse caso, a Contratada
deverá, previamente, solicitar a Câmara de vereadores equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93,
demonstrando claramente a defasagem econômica.
5.2 Os valores pactuados poderão ser reajustados depois de decorridos 12 (doze) meses da data de assinatura do contrato com base no
IPCA, acumulados no período.
5.2.1. Deverão ser deduzidos os valores já concedidos a título de readequação econômica, requerida e comprovada na forma da lei.
5.3 Poderá ser realizada revisão do valor dos serviços, para mais ou menos, nos seguintes casos:
a) quando houver modificação unilateral do Contrato, imposta pela câmara de vereadores e que importe em alterações de custos, devidamente comprovadas por probatório pela Contratada;
b) sempre que forem criados, extintos ou alterados tributos ou encargos legais ou sobrevierem disposições legais, ocorridas após a data de
apresentação da Proposta, objeto desta Licitação, de comprovada repercussão nos custos da Contratada.
c) quando houver alteração das condições das condições iniciais estabelecidas na Proposta;
d) os demais casos em que se aplique o art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, com exceção do §1º do mesmo artigo.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
6.1 O pagamento será efetuado até o decimo dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, após a apresentação da nota fiscal,
acompanhado de relatório detalhado das atividades desenvolvidas.
6.2 A empresa contratada deverá emitir NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS relativas à execução dos serviços que deverão ser enviadas para o
e-mail câmara@camaralajeadogrande.sc.gov.br
6.2.1 As notas fiscais eletrônicas deverão ser emitidas conforme informações constantes nas Solicitações de Fornecimento, devendo constar
ainda nas informações complementares:
Proc. Licitatório n° 001/2022 – Tomada de Preço para Compras e Serviços n° 001/2022 Contrato Administrativo n° xxx/2022.
6.3 O Pagamento será efetuado através de ordem bancária e/ou depósito na conta do fornecedor, preferencialmente em conta na agência
Banco do Brasil. Caso não seja possível, poderá ser descontado o valor da taxa de transferência TED/DOC do valor a receber.
6.4 Fica a CONTRATANTE responsável por reter em nome e no CNPJ da CONTRATADA, 3% (três por cento) do valor homologado de ISS –
Imposto Sobre Serviços.
6.5 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão por conta dos créditos orçamentários previstos para o exercício
de 2022 e futuros, no caso de prorrogação contratual.
Unidade Gestora: 01.00 – Câmara de Vereadores
Órgão de Governo: 01.01 – Câmara de Vereadores
Projeto/Atividade: 2.030 – Manutenção das Atividades Legislativas
Dotação Orçamentária: 3.3.90 ...... Aplicações Diretas
Fonte Recurso: 0.1.00 – Recursos Ordinários
CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES
7.1 Da Contratada
7.1.1. Garantir a execução dos serviços ora contratados, na forma da lei, e conforme definido no Edital e na Proposta da CONTRATADA,
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aprovada pelo CONTRATANTE, e que faz parte do presente instrumento como se nele estivesse transcrita.
7.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se comprovarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
7.1.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados por seus agentes diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execução do Contrato.
7.1.4. A CONTRATADA é responsável exclusiva pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
Contrato.
7.1.5. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação exigidas para a presente contratação.
7.1.11. A CONTRATADA obriga-se a manter durante todo o período de execução do Contrato as condições de habilitação jurídica e regularidade fiscal exigidas pela Lei Federal N° 8666/93 Artigos 28 e 29 respectivamente, bem como as condições de habilitação técnica e econômico-financeira requeridas e verificadas pela CONTRATANTE no processo licitatório que originou o presente Contrato.
7.2 Da Contratante
7.2.1. Garantir o pagamento mensal, correspondente à prestação dos serviços realizada no respectivo período, da efetiva execução dos
serviços.
7.2.2. Nomear um representante para acompanhamento e fiscalização, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93.
7.2.3. Fornecer as informações e dados necessários à plena execução dos serviços, inclusive analisando e aprovando eventuais alterações
e/ou inovações na metodologia de execução da CONTRATADA.
7.2.4. Expedir as respectivas Autorizações de Fornecimento/Ordens de Serviço.
CLAUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1 A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que
caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.
8.2. A rescisão contratual poderá ser:
8.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº
8.666/1993;
8.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1 Nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial do estabelecido neste edital de Licitação, esta Câmara de
vereadores poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:
I – ADVERTÊNCIA: será aplicada na hipótese de infrações cometidas que prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que correspondam
a pequenas irregularidades verificadas na execução deste instrumento, que venham ou não causar dano à Administração ou a terceiros;
II – MULTAS: serão aplicadas por infrações que obstaculizem a concretização do objeto licitado e compreenderão:
a) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da nota de empenho pela não entrega do(s) produto(s)/serviço(s) nas quantidades, prazos e
especificações estabelecidas no contrato;
b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da nota de empenho pelo atraso na entrega do(s) serviço(s)/produto(s) discriminados neste
edital;
c) 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho pela locação de espaço com especificações não apropriadas para a
execução do serviço;
d) 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações contidas no edital,
ressalvadas aquelas para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas;
e) Quando o valor da multa extrapolar os limites previstos nas alíneas anteriores e constatado o prejuízo ao interesse público, a Câmara de
vereadores de Lajeado Grande poderá aplicar à CONTRATADA outras sanções e até mesmo iniciar o processo de rescisão do instrumento
contratual e de cancelamento do Contrato Administrativo;
f) Os valores correspondentes à prática de infrações contratuais serão retidos e deduzidos do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, após o que
será a CONTRATADA notificada para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
g) Os valores retidos pela prática de infrações poderão, após regular processo administrativo, ser convertidos em multa pela autoridade
competente;
h) Caso não seja possível à retenção e dedução do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, os valores relativos à multa serão pagos mediante
NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA; neste caso, a Câmara de vereadores de Lajeado Grande encaminhará, no primeiro dia útil, após vencidos os
prazos estipulados neste contrato, NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA à CONTRATADA, que deverá fazer o recolhimento aos cofres públicos até
o 5º (quinto) dia útil a partir de seu recebimento, sob pena de cobrança judicial, observando que:
h.1) as multas previstas no inciso II são cumulativas, ou seja, incidem umas sobre as outras, sendo os limites incidentes sobre cada uma
delas; e
h.2) na hipótese de a CONTRATADA não efetuar o recolhimento da NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA, a Câmara de vereadores de Lajeado
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Grande inscreverá o valor em dívida ativa;
III – A licitante será sancionada com a pena de impedimento de licitar e contratar com esta Câmara de vereadores e será descredenciada
do seu Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10% do valor estimado para a contratação e
demais cominações legais, nos seguintes casos:
a) fizer(em) declaração falsa;
b) deixar(em) de entregar documentação ou apresentar(em) documentação falsa;
c) ensejar(em) o retardamento da execução do objeto;
d) não mantiver(em) a proposta;
e) falhar(em) injustificadamente ou fraudar(em) a execução do contrato;
f) comportar(em)-se de modo inidôneo ou cometer(em) fraude fiscal;
g) fornecer(em) os produtos em desconformidade com o especificado;
h) não substituir(em) no prazo estipulado os produtos recusados por esta a Câmara de vereadores.
i) descumprir(em) os prazos e as condições previstas nesta licitação; e
IV – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei
8.666/1993.
9.2 Além das penalidades citadas, a(s) LICITANTE(S) e a(s) CONTRATADA ficará(ão) sujeitas, ainda, ao cancelamento de sua(s) inscrição(ões) no Cadastro de Fornecedores esta a Câmara de vereadores e, no que couber, às demais penalidades referidas no art. 87 da Lei n.
8.666/1993.
9.3 A não retirada da Nota de Empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias da comunicação por escrito, implicará a inexecução contratual,
com aplicação das penalidades previstas no item 16 deste edital.
9.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceita pela Câmara de vereadores de Lajeado Grande,
a(s) licitante(s) ou a(s) CONTRATADA, conforme o caso, ficará(ão) isentas das penalidades mencionadas.
9.5 As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos da lei.
9.6 Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observando-se o contraditório e a ampla defesa.
9.7 a Câmara de vereadores de Lajeado Grande, poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta cláusula, se admitidas às justificativas apresentadas pela(s) licitante(s) vencedora(s), nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”,
da Lei nº 8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
10.1 Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, sempre através de Termo Aditivo,
numerado em ordem crescente.
10.2 É responsabilidade da CONTRATADA, apresentar à CONTRATANTE, todas as certidões exigidas para fins de habilitação quando da
celebração do Termo Aditivo.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA FISCALIZAÇÃO
11.1 A fiscalização e o acompanhamento da execução do serviço serão realizados pelo Senhor _______________.
11.2 A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da CONTRATADA serão exercidos pela CONTRATANTE, pelos servidores
citados no item 11.1, a qual poderá, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades
que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades
previstas neste Contrato.
11.3 As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, serão
registradas pela CONTRATANTE, constituindo tais registros, documentos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Xaxim, SC, para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento do presente Contrato.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.
Lajeado Grande (SC), em__ de _____ de 2022.
Edilson da Silva xxxxxxxx
Presidente Contratada
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Lauro Muller
Prefeitura
DECRETO N° 112/2022

Publicação Nº 3839616

DECRETO Nº 112/2022
SAIONARA CORREA DE CARVALHO BORA, PREFEITA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal e artigo 36, da Lei Municipal nº 1.553/2009, de 02/02/2009,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, ANDREA MAFFIOLETTI, para exercer o cargo de Provimento em Comissão de Supervisor do Departamento da Educação
junto a Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, Código/Nível DASI 1.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
LAURO MÜLLER, 18 DE ABRIL DE 2022.
SAIONARA CORREA DE CARVALHO BORA
Prefeita Municipal
Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.
JOSÉ ARTUR FERNANDES
Sec. Administração, Fin. e Planej.

TERMO ADITIVO Nº06 AO CONTRATO Nº 215/PMLM/2020
TERMO ADITIVO Nº06
ao Contrato Nº 215/PMLM/2020

Publicação Nº 3840882

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 16EFCB124B246E89376412F90DF10AB29E60CFAB

Sexto Termo Aditivo ao Contrato Nº 215/PMLM/2020, firmado em 21 de setembro de 2020, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE LAURO
MULLER, com sede na Rua Valter Vetterlly, nº239, Centro no Município de Lauro Muller/SC, inscrito no CNPJ sob o Nº. 82.558.909/0001-24,
neste ato representado pelo Secretário de Administração, Finanças e Planejamento, por meio do Decreto n° 098/2021, Sr. JOSÉ ARTUR
FERNANDES, portador da Cédula de Identidade N°. 4.033.961 SSP/SC, e inscrito no CPF sob o N°. 044.522.739-71, denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA LTDA (CONSTRUTORA META), estabelecida na Rua Imigrante
Venzon, n° 324, Pinheirinho, Criciúma/SC, CEP 88805-200, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº. 36.200.217-0001/92, representada neste ato pelo
seu Gerente Administrativo, Sr. VINÍCIUS DOS SANTOS GUIDI, representante legal, portador da Cédula de Identidade RG Nº. 591120 e inscrito no CPF sob o Nº. 016.913.162-96, já qualificadas no contrato original, têm justo e acordado REEQUILÍBRIO ECONÔMICO, do referido
contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto
Fica estabelecido por acordo entre as partes, o REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO do Contrato Nº215/PMLM/2020, de acordo com
o Parecer Jurídico e de engenharia favorável e aprovado pela Secretaria de Administração e Finanças, conforme planilha orçamentária em
anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA
Do Valor do Aditivo
O valor global deste Termo Aditivo é de R$196.718,13 (cento e noventa e seis mil setecentos e dezoito reais e treze centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA
Da Dotação Orçamentária
As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correram por conta das seguintes dotações orçamentárias: 61/201 - 44905191.
CLÁUSULA QUARTA
Do Valor Global
O valor global do contrato que é de R$1.248.773,09 de acordo com este Termo Aditivo passa a ser de R$1.445.491,22.
CLÁUSULA QUINTA
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Do Documento Anexo
Constitui documento anexo a este Termo Aditivo, o Memorando, acrescido da Justificativa Técnica, e o Parecer Jurídico favorável, em suas
integras, dele fazendo parte independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEXTA
Das Demais Cláusulas
Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato Original Nº215/PMLM/2020, não expressamente alteradas por este instrumento
que aquele se integra formando um todo único e indivisível para todos os fins e direito.
E, por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com
as testemunhas abaixo.
Lauro Muller, 19 de abril de 2022.
MUNICÍPIO DE LAURO MULLER
JOSÉ ARTUR FERNANDES
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento.
1ª TESTEMUNHA
GISELE MARIOT
CPF Nº 040.519.379-33

V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA LTDA
VINÍCIUS DOS SANTOS GUIDI
CONTRATADA
2ª TESTEMUNHA
PRISCILA CARNIATO
CPF Nº 069.118.349-02

Analisado e aprovado pelo Departamento Jurídico.
Procuradoria Geral do Município
Anexo I

TOMADA DE PREÇO Nº 079/PMLM/2022

Publicação Nº 3839253
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 00E72B6B6D1C878BD1A75137111CA1295B0259BE

TOMADA DE PREÇO Nº 079/PMLM/2022.
Data e horário da sessão de abertura: 05/05/2022 às 09h00min.
Local: Prefeitura Municipal de Lauro Muller/SC, situado na Rua Valter Veterlly, 239, Centro, do Município de Lauro Muller - SC.
Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para Fornecimento e Instalação de Bancos e Lixeiras no Município
de Lauro Muller.
Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras e Licitações de
Lauro Muller, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou pelo telefone (48) 3464.3122, através do endereço eletrônico
compraselicitacaopmlm@gmail.com edisponível em www.lauromuller.sc.gov.br.
Lauro Muller/SC, 18 de abril de 2022.
Diezom Silva da Luz
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº 076/PMLM/2022

Publicação Nº 3840247

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F3DC8826A4247DA0CB516333CA71E55EC860DB88

TERMO ADITIVO Nº02
ao Contrato Nº 076/PMLM/2022.
Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 076/PMLM/2022, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE
LAURO MULLER, com sede na Rua Valter Vetterlly, nº239, Centro no Município de Lauro Muller/SC,
inscrito no CNPJ sob o Nº. 82.558.909/0001-24, neste ato representado pelo Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento, por meio do Decreto n° 098/2021, Sr. JOSÉ ARTUR FERNANDES, portador
da Cédula de Identidade N°. 4.033.961 SSP/SC, e inscrito no CPF sob o N°. 044.522.739-71, denominada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA LTDA
(CONSTRUTORA META), estabelecida na Rua Imigrante Venzon, n° 324, Pinheirinho, Criciúma/SC,
CEP 88805-200, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº. 36.200.217-0001/92, representada neste ato pelo seu
Gerente Administrativo, Sr. VINÍCIUS DOS SANTOS GUIDI, representante legal, portador da Cédula
de Identidade RG Nº. 591120 e inscrito no CPF sob o Nº. 016.913.162-96, doravante denominada
CONTRATADA, já qualificadas no contrato original, têm justos e acordados ACRÉSCIMO do referido
contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto
Constitui objeto do presente Termo Aditivo o ACRÉSCIMO de serviços que surgiram durante a
execução de obra complementar da Creche Tia Marli, Bairro Centro, dentro dos limites e na forma do artigo
65, da Lei Nº. 8.666/93, do mesmo Diploma Legal, de acordo com a Justificativa e o Parecer Jurídico
favorável, conforme discriminações e quantitativos seguir:
OBJETO
Bacia caixa acoplada infantil
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição,
fixação com parafusos – fornecimento e instalação
Cantoneira em alumínio branco
Pedreiro
Ajudante de pedreiro
Silicone Acetico uso geral incolor 280 g
VALOR TOTAL DO ADITIVO
VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ADITIVO

QTD
10 unidades

VALOR ADITIVO
R$16.402,50

3,33 m

R$3.041,09

9 unidades
24 h
24 h
112 unidades

R$1.500,12
R$687,60
R$482,16
R$2.929,92
R$25.043,39
R$153.018,30

CLÁUSULA SEGUNDA
Do Valor do Aditivo
O valor global deste Termo Aditivo é de R$25.043,39 (vinte e cinco mil e quarenta e três reais e trinta
e nove centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA
Da Dotação Orçamentária
As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correram por conta das seguintes dotações orçamentárias:
33903916 - 81.
CLÁUSULA QUARTA
Do Valor Global
O valor global do contrato que era de R$127.974,91 de acordo com este Termo Aditivo passa a ser de
R$153.018,30 (cento e cinquenta e três mil e dezoito reais e trinta centavos).
CLÁUSULA QUINTA
Do Documento Anexo

ANA CRISTINA CORREA DE
MELO:06967696971

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA
CORREA DE MELO:06967696971
Dados: 2022.04.19 14:24:58 -03'00'

JOSE ARTUR
FERNANDES:04452273971

Assinado de forma digital por JOSE
ARTUR FERNANDES:04452273971
Dados: 2022.04.19 14:24:19 -03'00'

GISELE
MARIOT:04051937933

Assinado de forma digital por GISELE
MARIOT:04051937933
Dados: 2022.04.19 14:26:47 -03'00'

1
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Constitui documento anexo a este Termo Aditivo, o Memorando, acrescido de planilha Técnica e o
Parecer Jurídico favorável, em suas integras, dele fazendo parte independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEXTA
Das Demais Cláusulas
Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato Original Nº. 076/PMLM/2022, não
expressamente alteradas por este instrumento que aquele se integra formando um todo único e indivisível
para todos os fins e direito.
E, por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Lauro Muller, 19 de abril de 2022.
JOSE ARTUR
FERNANDES:04452273971

Assinado de forma digital por JOSE
ARTUR FERNANDES:04452273971
Dados: 2022.04.19 14:24:28 -03'00'

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER
JOSÉ ARTUR FERNANDES
Secretário de Administração, Finanças
Planejamento.
GISELE
MARIOT:04051937933

V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA
LTDA
e VINÍCIUS DOS SANTOS GUIDI
CONTRATADA

Assinado de forma digital por
GISELE MARIOT:04051937933
Dados: 2022.04.19 14:27:12
-03'00'

1ª TESTEMUNHA
2ª TESTEMUNHA
GISELE MARIOT
PRISCILA CARNIATO
CPF Nº 040.519.379-33
CPF Nº 069.118.349-02
Analisado e aprovado pelo Departamento Jurídico.
Procuradoria Geral do Município

ANA CRISTINA
CORREA DE
MELO:06967696971

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA CORREA DE
MELO:06967696971
Dados: 2022.04.19 14:24:46
-03'00'
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Lebon Regis
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2022 TOMADA DE PREÇO N° TP04/2022

Publicação Nº 3840491

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 21C8B6B960E4FC996F989063AB734570193E6924

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2022
Tomada de Preço N° TP04/2022
O MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS, através do presidente da Comissão de Licitações conforme decreto nº033/2021, torna pública a instauração
de procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço, do tipo Global, sob a forma de execução indireta em regime de EMPREITADA
POR PREÇO GLOBAL. OBJETO: A presente licitação visa à contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica
com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com drenagem das águas pluviais, incluindo materiais e mão de obra, conforme
memorial descritivo, planilhas orçamentarias e projetos em anexo. Maiores informações e Edital disponíveis no site www.lebonregis.sc.gov.
br. Os envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, deverão ser entregues no setor de Compras e Licitações, sito a Rua Artur Barth, 300,
Centro, Lebon Régis/SC, até às 09:00 do dia 05/05/2022. A sessão de abertura será no mesmo dia às 09:30. Cadastramento conforme Lei
8.666/93. Maiores informações pelo e-mail: licita21@lebonregis.sc.gov.br ou tel.: (49) 3247-0188. Lebon Régis, 19/04/2022.
Isaias Tomchak Leffer–Presidente da CPL

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº08/2022 PREGÃO PRESENCIAL NºPR05/2022_RP08 PROCESSO
LICITATÓRIO Nº27/2022

Publicação Nº 3840957

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº08/2022
PREGÃO PRESENCIAL NºPR05/2022_RP08 PROCESSO LICITATÓRIO Nº27/2022
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e
destinação final de resíduos de fossa séptica, bem como hidrojateamento, para atendimento às necessidades do Município, conforme
especificações contidas no Termo de Referência - ANEXO I. O MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS resolve através desta registrar os preços do
seguinte fornecedor: 4054 - WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA-ME (00.553.801/0001-84) 6177 - BABOS TRANSPORTES LTDA
(22.048.725/0001-92) Valor total de R$R$ 179.900,00. Vigência a partir de 19/04/2022 até 19/04/2023.
Lebon Regis, 19/04/2022.
DOUGLAS F. DE MELLO - Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº PR05/2022_RP08. PROCESSO Nº 27/2022

Publicação Nº 3840459

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº PR05/2022_RP08. PROCESSO Nº 27/2022.
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e
destinação final de resíduos de fossa séptica, bem como hidrojateamento, para atendimento às necessidades do Município, conforme especificações contidas no Termo de Referência - ANEXO I. . DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 19/04/2022. LICITANTES HOMOLOGADOS: BABOS
TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.048.725/0001-92, com o valor total de R$ 179.900,00.
Lebon Régis, 19 de abril de 2022.
DOUGLAS FERNANDO DE MELLO - PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N°. 039/2022 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840508

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL S. ANTONIO
PORTARIA N°. 039/2022 de 19 de abril de 2022.
O Presidente do Conselho Superior de Administração do Hospital e Municipal Santo Antonio de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 4º , Alínea f do Regimento Interno desta Instituição, de 14 de Maio de 1979.
e de conformidade com a lei nº 060/ de 10/12/2009.
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR , a partir desta data a COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA do Hospital Municipal Santo Antônio, composta pelos
seguintes membros:
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ANA MARIA WERNER – PRESIDENTE
ELAINE GRANEMANN SOUZA – VICE-PRESIDENTE
ISELINE CORREIA DE SOUZA DO VALLE – MEMBRO
ARTHUR LICHS MARCAL DOS SANTOS – MEMBRO

ART 2º. – A investidura da refeida comissão terá validade por 01 (um) ano
ART 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se
Hospital Municipal Santo Antonio, em 19 de abril de 2022.
LEONIRO DA SILVA PAHL
Presidente

PORTARIA N°. 040/2022 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840513

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL S. ANTONIO
PORTARIA N°. 040/2022 de 19 de abril de 2022.
O Presidente do Conselho Superior de Administração do Hospital e Municipal Santo Antonio de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 4º , Alínea f do Regimento Interno desta Instituição, de 14 de Maio de 1979.
e de conformidade com a lei nº 060/ de 10/12/2009.
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR , a partir desta data a COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES do Hospital Municipal Santo Antônio, composta pelos seguintes membros:
-

ANA MARIA WERNER – PRESIDENTE
ELAINE GRANEMANN SOUZA – VICE-PRESIDENTE
ISELINE CORREIA DE SOUZA DO VALLE – MEMBRO
BRUNA DO PRADO BRASIL MOREIRA – MEMBRO

ART 2º. – A investidura da refeida comissão terá validade por 01 (um) ano.
ART 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se
Hospital Municipal Santo Antonio, em 19 de abril de 2022.
LEONIRO DA SILVA PAHL
Presidente
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Câmara Municipal
AUTÓGRAFO DE LEI Nº 009 AO PROJETO DE LEI Nº 006/2022

Publicação Nº 3839165

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 009 AO PROJETO DE LEI Nº 006/2022

“AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO
GERAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS”.

O Presidente da Câmara Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições, faz saber
a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o Executivo Municipal suplementar no Orçamento vigente, o valor
de 1.652.000,00 (Hum milhão seiscentos e cinquenta e dois mil reais), através do
remanejamento das seguintes dotações:
Despesas a reduzir:

Unidade Gestora
Município de Lebon Régis
Município de Lebon Régis
Município de Lebon Régis
Município de Lebon Régis
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

Despesa LOA
310
317
356
319
236
53
66

Valor R$
500.000,00
200.000,00
300.000,00
500.000,00
100.000,00
47.000,00
5.000,00

Despesa LOA
239
154
335
201
93
328
145
290
55

Valor R$
200.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
1.000.000,00
100.000,00
52.000,00

Total R$ ...................1.652.000,00
Despesa a acrescentar:

Unidade Gestora
Município de Lebon Régis
Município de Lebon Régis
Município de Lebon Régis
Município de Lebon Régis
Município de Lebon Régis
Município de Lebon Régis
Município de Lebon Régis
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

Total R$....................1.652.000,00

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em
contrário.
Lebon Régis, 18 de abril de 2022.
MOACIR MARTINS DOS SANTOS
Presidente
IVONEI GOIS QUERINO
1º Secretário
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Lindóia do Sul
Prefeitura
68-2022 EXTRATO CONTRATO MACROMAQ

Publicação Nº 3839267
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4B3DA7B31BF8604B227935995D22689619A7CC5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 68/2022Código registro TCE: 4B3DA7B31BF8604B227935995D22689619A7CC5D
O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, torna público que firmou o seguinte contrato:
Processo Licitatório: 22/2022 Pregão Eletrônico: 09/2022
Contratado: Macromaq Equipamentos Ltda
Objeto: Aquisição de escavadeira hidráulica nova, ano e modelo 2022.
Valor: R$ 760.000,00
Vigência: 18 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
Assinatura: 18 de abril de 2022.
Neudi Angelo Bertol
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.739, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841536

DECRETO Nº 3.739, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento do exercício vigente e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município no inciso I do § 4º, do Art.
122 e,
Considerando o disposto no Art. 6º c/c Art. 7º da Lei n° 1.530, de 09 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual
para 2022 – LOA e dá outras providências;
DECRETA
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64, autorizado a proceder à
abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da seguinte dotação orçamentária:
Entidade – PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Órgão 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade 003– Fundo Municipal da Infância e Adolescência
Projeto/Atividade: 2.037 – Assistência à Criança e ao Adolescente - FIA
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
0.3.09.0704– FIA - Imposto de Renda… ................................................................. R$ 150.000,00
Art. 2º. Os recursos necessários para a suplementação da dotação constante no art. 1º correrão por conta superávit financeiro apurado no
balanço patrimonial do exercício de 2021, na respectiva fonte de recurso supracitada.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 19 de abril de 2022.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal
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Lontras
Prefeitura
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 53/2022

Publicação Nº 3839523

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LONTRAS
PREGÃO PRESENCIAL N.˚ 53/2022
AVISO DE RESULTADO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, VULGANIZO, TIP
TOP, CINTA DE AÇO, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE SOCORRO PARA PNEUS DA FROTA DESTA PREFEITURA. Vencedor:
VALDORI STEINHEISER – ME, CNPJ 00.557.120/0001-94. Valor total: R$183.137,50. Prazo: até 18/04/2023. Lontras, 19 de abril de 2022.
MARCIONEI HILLESHEIM. Prefeito.

EDITAL CHAMADA PÚBLICA 60/2022

Publicação Nº 3840197

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONTRAS
CHAMADA PÚBLICA Nº 60/2022
INEXEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAL), ENGLOBANDO GÊNEROS SECOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS. Entrega dos Envelopes: até às 17:00 horas do dia 02/05/2022. Abertura dos Envelopes: às 14:00 horas do dia 03/05/2022. Maiores
Informações pelo telefone (47) 3523-9400 ou pelo site lontras.atende.net. Lontras, 19 de abril de 2022. MARCIONEI HILLESHEIM. Prefeito.

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO 34/2020

Publicação Nº 3840473

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LONTRAS
EXTRATO DE ADITIVO A CONTRATO 34.2020
OBJETO: Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, pavimentação dos passeios em paver e sinalização viária das ruas: Afonso Rauh, Geraldo Wolf, Walter Krieck e Ribeirão do Salto - trecho 03, conforme projetos em anexo. Contratada: Terrabase Terraplanagem LTDA, inscrita no
CNPJ 12.535.370/0001-02. R$ 3.348,12 (três mil trezentos e quarenta e oito reais e doze centavos), referente ao pavimento intertravado da
Rua Geraldo Wolf, passando o contrato de origem ao valor total de R$ 4.704.629,82 (quatro milhões, setecentos e quatro mil, seiscentos e
vinte e nove reais e oitenta e dois centavos). Lontras, 07 de abril de 2022. MARCIONEI HILLESHEIM. Prefeito.

LEI COMPLEMENTAR Nº 102/2022

Publicação Nº 3840771

LEI COMPLEMENTAR Nº 102, de 19 de abril de 2022.
INCLUI DISPOSITIVOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 99/2022 QUE DISPÕE SOBRE A NOVA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS CARGOS
DE PROVIMENTO EFETIVOS E EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS, CONSOLIDA LEIS COMPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MARCIONEI HILLESHEIM, Prefeito Municipal de Lontras, no uso de suas atribuições, FAÇO saber a todos os cidadãos deste Município que a
Câmara dos Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art.1º - Ficam incluídos os arts. 47- A ao 47 - L, capítulo IX, Seção I, na Lei Complementar 99/2022, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 47 - A. O desenvolvimento funcional do servidor efetivo em seu cargo dar-se-á através de:
I - Progressão por mérito;
II - Progressão por curso de capacitação;
III - Progressão por nova titulação.
§1º - O período para a concessão da progressão dos servidores efetivos e estáveis será de dois em dois anos, sempre no mês de abril de
cada ano.
§2º - A progressão por mérito ocorrerá de forma alternada com a progressão por curso de capacitação, ocorrendo à verificação da progressão a cada dois anos, sendo que a primeira progressão a ser realizada será em abril de 2022 por curso de capacitação, e a progressão por
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mérito acontecerá em abril de 2024, e assim sucessivamente, sempre de forma alternadas.
§3º - A progressão por titulação ocorrerá a qualquer tempo.
Art. 47 – B. Fica criada a Comissão de Avaliação dos Servidores do Poder Público Municipal, que será constituída pelos seguintes Membros:
I - Servidor que exerça as funções de responsabilidade do Setor de Recursos Humanos, que será seu Presidente;
II - Dois (02) servidores municipais estáveis indicados pelo Secretário Municipal de Administração;
III - Os secretários Municipais;
§1º - Para fins de progressão por nova titulação com curso de graduação, considera-se esta em qualquer área.
§2º - Para fins de progressão por nova titulação com curso de pós-graduação, considera-se somente nas áreas afins ao cargo exercido.
Seção II
Da progressão por mérito
Art. 47- C. A progressão por mérito corresponde ao avanço de uma referência na tabela de vencimento, a ser concedida mediante avaliação
de desempenho do servidor, caso sejam atendidos os critérios estabelecidos para tal finalidade.
§ 1º Não poderá ser concedida progressão por mérito ao servidor em estágio probatório.
§ 2º Os critérios para avaliação de desempenho serão fixados mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, levando-se em conta os
seguintes fatores de desempenho:
I - Assiduidade e pontualidade;
II - Produtividade e/ou eficiência;
III - Responsabilidade;
IV - Disciplina;
V - Idoneidade moral;
VI - Dedicação ao serviço público;
VII - Cooperação;
VIII - Criatividade;
IX - Organização e planejamento;
X - Qualidade;
XI - Conhecimento do trabalho;
XII - Bom senso e iniciativa;
Art. 47 – D. É vedada a progressão por mérito ao servidor que durante o período aquisitivo:
I - Sofrer duas ou mais penalidades de advertência por escrito;
II - Sofrer pena de suspensão disciplinar;
III - Acumular mais de nove faltas injustificadas ao serviço;
IV - Afastar-se do cargo por motivo de licença para tratar de interesses particulares.
Parágrafo único. Nos casos deste artigo o servidor perderá o direito à progressão relativa ao período aquisitivo em curso, podendo conquistá-la somente no próximo período aquisitivo.
Art. 47 – E. Será anulada a progressão feita indevidamente, ficando obrigado a restituir os valores recebidos, o servidor que houver agido
com dolo ou má-fé.
Art. 47 – F. O processo de progressão por mérito será conduzido pelo Departamento de Recursos Humanos, através de uma Comissão designada pelo Chefe do Poder Executivo, observados o regulamento de progressão e o resultado da avaliação de desempenho do servidor.
Seção III
Da progressão por curso de capacitação
Art. 47 – G. A progressão por curso de capacitação consiste na movimentação do servidor de uma referência para outra na tabela de vencimento, mediante a comprovação de participação em cursos de capacitação ou aperfeiçoamento, relacionados com as atribuições do seu
cargo observados os critérios estabelecidos nesta Lei e em regulamento.
Art. 47 – H. A progressão por curso de capacitação será concedida observando-se os seguintes critérios:
I - uma referência por cursos de capacitação ou aperfeiçoamento concluídos, com exigência das seguintes cargas horárias:
a) 30 (trinta) horas/aula para os servidores do grupo ocupacional Serviços Gerais Auxiliares - SGA;
b) 30 (trinta) horas/aula para os servidores do grupo ocupacional Serviços Operacionais - SOP;
c) 80 (oitenta) horas/aula para os servidores do grupo profissional Atividades Técnico-operacionais - ATP;
d) 80 (oitenta) horas/aula para os servidores do grupo profissional Atividades de nível médio - ANM;
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e) 100 (cem) horas/aula para os servidores do grupo profissional Atividades de Nível Superior - ANS;
§ 1º É permitida a acumulação de cursos para a contagem da carga horária, desde que os mesmos alcancem individualmente, no mínimo,
08 (oito) horas aula.
§ 2º O curso já considerado, ainda que parcialmente, para progressão funcional não terá validade para novas progressões;
§ 3º A progressão a que se refere este artigo será concedida somente após a conclusão do estágio probatório;
§ 4º Serão considerados apenas os cursos de capacitação concluídos a partir do ano de 2020 e, para os novos servidores, apenas os cursos
concluídos após a posse no cargo.
§ 5º Serão considerados apenas os cursos realizados após o período da última progressão concedida.
Art. 47 - I. Compete ao Chefe do Poder Executivo, mediante requerimento do servidor, conceder a progressão por cursos de capacitação,
desde que previamente avaliado pela Comissão de Avaliação dos Servidores.
Seção IV
Da progressão por nova titulação
Art. 47 – J. A progressão por nova titulação consiste na movimentação do servidor de uma referência para outra na tabela de vencimento,
mediante a apresentação de título de formação escolar ou acadêmica em grau superior ao exigido para o seu cargo, observados os critérios
estabelecidos nesta Lei e em regulamento.
Art. 47 – K. A progressão por nova titulação será concedida observando-se os seguintes critérios:
I - Uma referência pela conclusão do ensino médio;
II - Três referências pela conclusão de primeiro curso de nível superior;
III - Duas referências pela conclusão de primeiro curso superior na modalidade sequencial ou tecnólogo, quando relacionado com as atribuições do cargo efetivo do servidor;
IV - Duas referências pela conclusão de curso de especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas/aula, necessitando ser relacionado com as atribuições do cargo efetivo do servidor;
V - Cinco referências pela conclusão de curso de mestrado relacionado com as atribuições do cargo efetivo do servidor;
VI - Sete referências pela conclusão de curso de doutorado relacionado com as atribuições do cargo efetivo do servidor.
Parágrafo único. Para as progressões a que se referem os incisos IV, V e VI deste artigo, serão considerados apenas os cursos concluídos
após a posse no cargo efetivo ocupado pelo servidor.
Art. 47 – L. Compete ao Chefe do Poder Executivo, mediante requerimento do servidor, conceder a progressão por nova titulação, desde
que previamente avaliado pela Comissão de Avaliação dos Servidores quanto à correlação entre as atribuições do cargo efetivo do servidor
e o título por este obtido.
Art. 2º - Fica revogado o Art. 17 da Lei 746/1992.
Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.
Lontras (SC), 19 de abril de 2022.
MARCIONEI HILLESHEIM
Prefeito Municipal de Lontras
Autor: Prefeito Municipal Marcionei Hillesheim
Projeto de Lei Complementar nº 111, de 16 de março de 2022

PORTARIA Nº 404/2022

Publicação Nº 3840942

PORTARIA Nº 404/2022
NOMEIA SERVIDOR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO
MARCIONEI HILLESHEIM, Prefeito Municipal de Lontras, usando das atribuições que lhe confere o artigo 97, inciso II, letra “e” da Lei Orgânica Municipal e,
Considerando-se o resultado final do edital de Concurso Público Nº 01/2020 de 09 de janeiro de 2020, cuja homologação ocorreu em 25
de maio de 2020 e,
Considerando-se a necessidade do preenchimento dos cargos vagos, através de nomeação dos respectivos concursados,
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RESOLVE:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 13 da Lei Complementar Nº 662/90 de 21/12/90 o (a) Sr. (a) ANA CRISTINA DE SOUZA, para ocupar
o cargo de ENFERMEIRO 40H, de provimento efetivo.
Art. 2º - A nomeação a que se refere esta Portaria tornar-se-á definitiva, tão somente a lavratura e assinatura do nomeado do Termo de
Posse.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se ás disposições em contrário.
Lontras, 19 de abril de 2022.
MARCIONEI HILLESHEIM
Prefeito Municipal de Lontras

PORTARIA Nº 405/2022

Publicação Nº 3840952

PORTARIA N° 405/2022
DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTITUÍDO PELA PORTARIA 266/2022
MARCIONEI HILLEISHEIM, Prefeito Municipal de Lontras, usando das atribuições que lhe confere o artigo 97, inciso II, letra “f” da Lei Orgânica Municipal e nos termos da Lei Municipal nº 948 de 17 de novembro de 1995:
CONSIDERANDO que a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela portaria 261/2022 foi designada para atuar no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela portaria 266/2022, em face do servidor público municipal, Marcos Eduardo Knop;
CONSIDERANDO que a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar exerceu as suas atividades com independência, imparcialidade e
ampla defesa.
CONSIDERANDO que a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar opinou em seu relatório final pela demissão do servidor Marcos Eduardo Knop, pela incorrência no artigo 110, I, da Lei Complementar Nº 662/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Do Município de Lontras);
RESOLVE:
Art. 1º - Acolher o relatório e aplicar a pena de demissão ao servidor MARCOS EDUARDO KNOP, ocupante do cargo de contador, na data de
19/04/2022, nos termos do artigo 110, I, da Lei Complementar Nº 662/1990.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lontras, 19 de abril de 2022.
marcionei hillesheim
Prefeito Municipal
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AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO 48/2022
19/04/2022 10:00

Publicação Nº 3839404

https://bnccompras.com/Process/ResultNoticeReport?param1=%5Bgkz%5DwGnAbOY1UNy%2FuYtFTwGFjMZDkOy5eGT…

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022
Processo Adm: Nº 48/2022
Objeto: FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO, INCLUINDO AS SEGUINTES ÁREAS: CONTROLE INTERNO, ANÁLISE
DE GESTÃO, GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E CAPTAÇÃO DE
RECURSOS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DESTE EDITAL.
Empresas vencedoras valor total: R$51.120,00 (cinquenta e um mil e cento e vinte reais):
PONTOGOV SISTEMAS LTDA (09209146000116) com o lote: 1 no valor total de R$51.120,00
(cinquenta e um mil e cento e vinte reais).
LONTRAS - SC, 19 de abril de 2022
THAYSA NAYARA DA ROSA
CONDUTOR DE PROCESSOS

https://bnccompras.com/Process/ResultNoticeReport?param1=%5Bgkz%5DwGnAbOY1UNy%2FuYtFTwGFjMZDkOy5eGTQQrg7gbUU5zJtMvG…
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Luiz Alves
Prefeitura
DECRETO N.°80/2022

Publicação Nº 3839832

DECRETO N.º 80/2022
Estabelece ponto facultativo nos órgãos do Poder Executivo do Município de Luiz Alves.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelos incisos IV e VI do artigo 47 da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO que no dia 21 de abril é comemorado o feriado nacional em homenagem ao dia de Tiradentes;
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido o dia 22 de abril de 2022 como ponto facultativo para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do
Poder Executivo Municipal.
Parágrafo único. Na data prevista no caput deste artigo poderá haver convocação especial de alguns servidores públicos, em caso de excepcional necessidade.
Art. 2º Não serão suspensas, no dia descrito no artigo 1º deste Decreto, as atividades consideradas de natureza essencial, prestadas pela
Fundação Médica Assistencial ao Trabalhador Rural de Luiz Alves, que deverá manter em funcionamento o plantão médico, atendimento de
urgência e emergência; pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá manter em funcionamento regular o plantão de ambulância; pela
Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, que deverá manter a prestação de serviço de coleta de lixo.
Art. 3º A jornada de trabalho que por força deste Decreto for suspensa, poderá ser compensada ulteriormente, ficando cada Secretaria com
a atribuição de fazê-la de acordo com sua necessidade e conveniência.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 19 de abril de 2022.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM, e no site da Prefeitura de Luiz Alves - luizalves.atende.net
Amábile Erbs Schoeping
Procuradora-Geral do Município

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIZ ALVES

Publicação Nº 3839698

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 88D576B1BE405C4B8B406E201E8044C197253ECC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA MODO EXCLUSIVO PARA MEI, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
Objeto: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PERSIANAS PARA AS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES/SC.
Tipo: Menor Preço por Item.
Recebimento das propostas: das 08h 00min do dia 25/04/2022 até às 08h 00min do dia 04/05/2022.
Abertura e julgamento das propostas: a partir das 10h 00min do dia 04/05/2022.
Referência de tempo: horário de Brasília (DF).
Local: http://bnc.org.br/ - (bolsa nacional de compras – BNC).
Retirada do Edital: in loco, no site: https://luizalves.atende.net/ ou pela plataforma http://bnc.org.br/.
Luiz Alves, 19 de abril de 2022.
Marcos Pedro Veber – Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3839916

PORTARIA N.º 241/2022
Altera a Portaria n.º 228/2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelos incisos IV e VI do artigo 47 da Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º Fica alterado o artigo 1º da Portaria n.° 228/2022, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Conceder férias à servidora Sr.ª GUIOMAR MARISA PASTA, Assessora de Gestão de Pessoas, vinculada à Secretaria Municipal de
Administração, no período de 09 a 14 de maio de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 19 de abril de 2022.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM, e no site da Prefeitura de Luiz Alves - luizalves.atende.net
Amábile Erbs Schoeping
Procuradora-Geral do Município

PORTARIA N.° 242/2022

Publicação Nº 3839917

PORTARIA N.º 242/2022
Contrata servidor em caráter temporário para atender necessidade de excepcional interesse público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n.º 1.025, de 09 de setembro de 2002, alterada pela Lei Municipal n.º 1.676, de 21 de junho
de 2017, que autoriza a Administração Pública Municipal a contratar servidor por tempo determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO o resultado final da Chamada Pública SEMED n.º 04/2022.
RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, o servidor Sr. ANDRÉ FERREIRA BRANDÃO, para desempenhar a função de Professor de Língua
Inglesa, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 20 horas semanais, em razão de sua aprovação na Chamada
Pública SEMED n.º 04/2022, com término na data de 16 de dezembro de 2022, sendo prorrogável nos termos da Lei n.º 1.025/2002.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 19 de abril de 2022.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal
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Luzerna
Prefeitura
1° TERMO ADITIVO - CONTRATO 010/2022 - GISLENE BATISTA

Publicação Nº 3840686

CONTRATO ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO
1° Termo Aditivo do Contrato N° 010/2022
Pelo presente instrumento particular de CONTRATO ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, de um lado o MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Av. 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna(SC), neste ato representado por seu Prefeito JULIANO SCHNEIDER, brasileiro, casado, empresário, inscrito no
CPF/MF nº 005.113.009-21 e portador da cédula de identidade nº 11/C- 3.620.613, residente e domiciliado na Rua Primavera, 303, neste
Município de Luzerna(SC), doravante denominado GISLENE BATISTA, brasileira solteira, professora, portador da cédula de identidade nº
6.134.018.123 e inscrito no CPF/MF sob nº057.254.609-24 residente e domiciliado na Rua São Roque, n°471, Bairro São Francisco Luzerna/
SC, doravante designado CONTRATADA, celebram o presente 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO,
mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Ficam alteradas as Cláusulas Primeira, Terceira e Quarta do CONTRATO ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUZERNA e GISLENE BATISTA, passando, a partir de 19 de Abril de 2022 a vigorar da seguinte forma:
“CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA exercerá as funções de Professora de Educação Infantil – (Não Habilitada), e terá sua carga ampliada em razão da necessidade de substituir a professora efetiva Keity Mara Gazolla que solicitou exoneração. O prazo da contratação será
até a data que a nova professora efetiva assumir. As atribuições são as constantes do anexo que é parte integrante do presente contrato,
além de outras funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades do CONTRATANTE, desde
que compatíveis com a sua formação profissional.
CLÁUSULA TERCEIRA - A remuneração mensal paga pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, incluindo o repouso semanal remunerado será
de de R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reias e sessenta e três centavos).
CLÁUSULA QUARTA - A jornada total de trabalho DA CONTRATADA será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas oriunda
da contratação inicial e 20 (vinte) horas de carga horária suplementar concordando desde logo com a prorrogação ou compensação desse
horário, se assim for necessário.”
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato em questão, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo
Aditivo.
E, por estaremde pleno acordo com o teor das cláusulas acima, firmam o presente contrato administrativo de trabalho em 02 (duas) vias
de igual teor.
Luzerna(SC), 19 de Abril de 2022.
MUNICÍPIO DE LUZERNA
CONTRATANTE

GISLENE BATISTA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1._____________________________________

2._____________________________________

1° TERMO ADITIVO - CONTRATO 017/2022 - PAULA MEISTERLIN

Publicação Nº 3840735

CONTRATO ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO
1° Termo Aditivo do Contrato N° 010/2022
Pelo presente instrumento particular de CONTRATO ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, de um lado o MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Av. 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna(SC), neste ato representado por seu Prefeito JULIANO SCHNEIDER, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/
MF nº 005.113.009-21 e portador da cédula de identidade nº 11/C- 3.620.613, residente e domiciliado na Rua Primavera, 303, neste Município de Luzerna(SC), doravante denominado CONTRATANTE e PAULA MEISTERLIN, brasileira solteira, professora, portadora da cédula de
identidade nº5.619.318 e inscrita no CPF/MF sob 064.503.589.04 residente e domiciliado na Rua Nereu Ramos n°219, Bairro São Francisco
Luzerna/SC, doravante designada CONTRATADA, celebram o presente 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, mediante as seguintes cláusulas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA
Ficam alteradas as Cláusulas Primeira, Terceira e Quarta do CONTRATO ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUZERNA e GISLENE BATISTA, passando, a partir de 19 de Abril de 2022 a vigorar da seguinte forma:
“CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA exercerá as funções de Professora de Educação Infantil – (Não Habilitada), e terá sua carga ampliada em razão da necessidade de substituir a professora efetiva Keity Mara Gazolla que solicitou exoneração. O prazo da contratação será
até a data que a nova professora efetiva assumir. As atribuições são as constantes do anexo que é parte integrante do presente contrato,
além de outras funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades do CONTRATANTE, desde
que compatíveis com a sua formação profissional.
CLÁUSULA TERCEIRA - A remuneração mensal paga pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, incluindo o repouso semanal remunerado será
de de R$ 2.884,22 (dois mil oitocentos e oitenta e quatro reias e vinte e dois centavos).
CLÁUSULA QUARTA - A jornada total de trabalho DA CONTRATADA será de 30 (trinta) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas oriunda
da contratação inicial e 10 (dez) horas de carga horária suplementar concordando desde logo com a prorrogação ou compensação desse
horário, se assim for necessário.”
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato em questão, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo
Aditivo.
E, por estaremde pleno acordo com o teor das cláusulas acima, firmam o presente contrato administrativo de trabalho em 02 (duas) vias
de igual teor.
Luzerna(SC), 19 de Abril de 2022.
MUNICÍPIO DE LUZERNA
CONTRATANTE

PAULA MEISTERLIN
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1._____________________________________

2._____________________________________

PL 006/2022 - PE 003/2022 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Publicação Nº 3840695

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5D10C7A9F101D8EB4CE01D6E79C0EB895235A190

Processo Licitatório nº 006/2022 - FMS
Pregão Eletrônico nº 003/2022 – FMS
A Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Luzerna, GABRIELA MZZARINO, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação
na modalidade PREGÃO para Registro de Preço.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço destinado à aquisição de materiais e equipamentos de informática para a
Secretaria de Saúde de Luzerna, de acordo com o processo do Estado SGPe: SCC 00018906/2021, tudo em conformidade com as especificações constantes do Edital e Anexos que o integram.
REGIMENTO: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/06, Decretos Municipais nº 918/2007,
2.631/2018 e 2920/2020, aplicando-se subsidiariamente no que couberem as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO:
O Pregão Eletrônico será processado através do sistema do Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br
Recebimento das propostas: do dia 25/04/2022 a partir das 13h até o dia 05/05/2022 às 13h20min.
Abertura das propostas: dia 05/05/2022 a partir das 13h30min.
Referência de tempo: horário de Brasília (DF).
LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS:
O Edital está disponível na íntegra nos sítios do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) e do Município de Luzerna (www.luzerna.sc.gov.br), ou poderá ser solicitado através do e-mail: debora@luzerna.sc.gov.br.
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RESOLUÇÃO CMS 001/2022

Publicação Nº 3840976

RESOLUÇÃO CMS Nº 001/2022
“APROVA PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS ANO DE 2021”
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUZERNA, no uso de suas atribuições legais, bem como a deliberação por unanimidade dos membros do CMS presentes na reunião realizada em 19/04/2022, conforme Ata nº 002/22.
RESOLVE:
Art.1º- APROVAR a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde- FMS exercício 2021.
Art. 2°- Conforme deliberado na plenária extraordinária realizada no dia 19 de abril de 2022, foram aprovadas as prestações de contas do
Fundo Municipal de Saúde- FMS, ano execução 2021.
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.5°- Publique-se na forma da Lei.
Luzerna(SC), 19 de abril de 2022.
SAMUEL SCHEFFLER
PRESIDENTE CMS

RESOLUÇÃO CMS 002/2022

Publicação Nº 3840981

RESOLUÇÃO CMS Nº 002/2022
ALTERAÇÃO DA REMUME NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA(SC)
CONSIDERANDO o art.27 do Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011 que Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004 que aprova Política Nacional de Assistência Farmacêutica;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1.555, de 30 de julho de 2013 que dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do componente
básico da assistência farmacêutica no âmbito do sistema único de saúde;
CONSIDERANDO a Portaria nº 3.916 de 30 de outubro de 1998 que aprova a Política Nacional de Medicamentos;
CONSIDERANDO a Lei nº 1680 de 22 de outubro de 2019, que instituiu a Política Municipal de Assistência Farmacêutica e deu outras providências;
RESOLVE
Art.1º- APROVAR a alteração da Relação Municipal de Medicamentos - REMUME no âmbito da Secretaria de Saúde e Assistência Social de
Luzerna (SC), constante do Anexo I.
Art.2º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Luzerna (SC), 19 de abril de 2022.
Eduardo Mattos Diana Caroline Schneider da Silva Farmacêutico ESF Vila Alemanha Farmacêutica ESF São Francisco
ANEXO I
Relação Municipal de Medicamentos - REMUME
RENAME

Princípio ativo

Apresentação

Especificações

ACEBROFILINA

5mg/ml xarope

R

ACICLOVIR

200mg comprimidos

R

ACICLOVIR

50mg/g (5%) creme dermatológico

R

ACIDO ACETILSALICÍLICO

100mg comprimidos

R

ACIDO FÓLICO 0,2 MG/ML GOTAS

0,2mg/ml = 10 mcg /gota, suspensão oral gotas

R

ACIDO FOLICO 5 MG

5 mg comprimidos

ÁCIDO TRANEXÂMICO

50mg/ml IV ampola 5ml

Uso somente na unidade

ACIDO VALPROICO

250mg cápsulas

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

R
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ACIDO VALPROICO

300 mg comprimidos revestidos de liberação entérica

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

R

ACIDO VALPROICO

500mg comprimidos revestidos de liberação entérica

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

R

ADRENALINA

1 mg /ml IM IV SC ampola 1 ml

Uso somente na unidade

AGUA PARA INJEÇÃO

ampola 10 ml

Uso somente na unidade

R

ALBENDAZOL

400mg comprimidos mastigáveis

R

ALBENDAZOL

40mg/ml suspensão oral 10 ml

R

ALENDRONATO SODICO

70 mg comprimidos

R

ALOPURINOL 100MG CPR

100 mg comprimidos

R

ALOPURINOL 300MG CPR

300mg comprimidos

ALPRAZOLAM

0,5 mg comprimidos

ALPRAZOLAM

1 mg comprimidos

AMINOFILINA

100mg comprimidos

AMINOFILINA

24mg/ml IV ampola 10 ml

AMIODARONA

100 mg comprimidos

R

AMIODARONA CLORIDRATO

50mg/ml IM ampola 3ml

Uso somente na unidade

R

AMITRIPTILINA , CLORIDRATO

25 mg comprimidos

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

R

AMOXICILINA

500 mg comprimidos

RDC 20/11 Receita em duas vias

R

AMOXICILINA 50MG/ML SUSP 150
ML

50mg/ml suspensão oral

RDC 20/11 Receita em duas vias

R

AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULANICO

500+125 mg comprimidos

RDC 20/11 Receita em duas vias

R

AMOXICILINA + CLAVULANATO

400 + 57,5mg/5ml suspensão oral

RDC 20/11

Portaria 344/98
Notificação de Receita B Lista B1
Portaria 344/98
Notificação de Receita B Lista B1
Uso somente na unidade

Receita em duas vias
R

ANLOPIDINO BESILATO

5 mg comprimidos

ATENOLOL

25mg comprimidos

ATENOLOL

50mg comprimidos

ATORVASTATINA

40mg comprimidos

Uso somente na unidade

R

ATROPINA, SULFATO

0,25mg/ml IV IM SC ampola 1 ml

Uso somente na unidade

R

AZITROMICINA

40mg/ml suspensão oral

RDC 20/11 Receita em duas vias

R

AZITROMICINA

500mg Comprimidos

RDC 20/11 Receita em duas vias

R

BECLOMETASONA DIPROPIONATO

250 mcg / dose solução aerossol inalatório oral

R

BENZILPENICILINA BENZATINA

1.200.000 UI frasco-ampola

BETAISTINA CLORIDRATO

16 mg comprimidos

BETAMETASONA
DIPROPIONATO +
BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO *

5mg + 2 mg/ml IM ampola 1 ml

Uso Somente na unidade

BIPERIDENO, CLORIDRATO

2 mg comprimidos

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

R

R

BROMOPRIDA

4mg/ml solução oral gotas

R

BUDESONIDA

50mcg/dose suspensão spray nasal

R

BUPROPIONA

150 mg comprimidos

BUTILESCOPOLAMINA, BROMETO

10mg comprimidos

BUTILESCOPOLAMINA, BROMETO

10mg/ml solução oral gotas

BUTILESCOPOLAMINA, BROMETO

20mg/ml IV IM SC ampola 1 ml

RDC 20/11
Receita em duas vias
Uso somente na unidade

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

Uso somente na unidade
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BUTILESCOPOLAMINA, BROMETO +
DIPIRONA

10 + 250 mg comprimidos

BUTILESCOPOLAMINA, BROMETO +
DIPIRONA

6,67 mg + 333,4 mg/ml solução oral gotas

BUTILESCOPOLAMINA, BROMETO +
DIPIRONA

4 mg+500mg /ml IM IV ampola 5ml

R

CALCIO CARBONATO

500mg comprimidos

R

CALCIO CARBONATO + COLECALCIFEROL

1500 mg (referente a 600mg de cálcio) + 400 UI comprimidos

R

CAPTOPRIL

25mg comprimidos

CAPTOPRIL

50mg comprimidos

R

CARBAMAZEPINA

20mg/ml suspensão oral

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

R

CARBAMAZEPINA

200mg comprimidos

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

CARBOCISTEINA

50mg/ml xarope

R

CARVÃO VEGETAL ATIVADO

250mg comprimidos

R

CARVEDILOL

3,125 mg comprimidos

R

CARVEDILOL

12,5mg comprimidos

CASTANHA DA INDIA (AESCULUS HIPPOCASTANUM)

100mg comprimidos

R

CEFALEXINA

500 mg comprimidos

RDC 20/11 Receita em duas vias

R

CEFALEXINA

50 mg/ml suspensão oral

RDC 20/11 Receita em duas vias

R

CEFTRIAXONA SÓDICA

500 mg frasco-ampola

RDC 20/11
Receita em duas vias
Uso somente na unidade

R

CEFTRIAXONA SÓDICA

1 g frasco-ampola

RDC 20/11
Receita em duas vias
Uso somente na unidade

CETOCONAZOL

20 mg /g creme dermatológico

CETOCONAZOL

20mg/g xampú

CETOPROFENO

100mg IV frasco ampola

Uso somente na unidade

CETOPROFENO

50mg/ml IM ampola 2ml

Uso somente na unidade

CIANOCOBALAMINA, PIRIDOXINA
CLORIDRATO, TIAMINA CLORIDRATO
(B12, B6 E B1)

B1 – 100mg, B6 – 100mg, b12 –
5000UI
1 dose = 2 ampolas

CICLOBENZAPRINA

10 mg comprimidos

CILOSTASOL

100 mg comprimidos

CINARIZINA

75mg comprimidos

CIPROFLOXACINO

500 mg comprimidos

CIPROTERONA, ACETATO + ETINILESTRADIOL

2mg + 0,035 mg cartela com 21 comprimidos

CITALOPRAM

20 mg comprimidos

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

CLARITROMICINA CLORIDRATO

500mg comprimidos

RDC 20/11 Receita em duas vias

CLONAZEPAM

2 mg comprimidos

Portaria 344/98
Notificação de Receita B Lista B1

CLONAZEPAM

2,5mg/ml solução oral gotas

Portaria 344/98
Notificação de Receita B Lista B1

CLONIDINA, CLORIDRATO

0,150mg comprimidos

Uso somente na unidade

CLOPIDOGREL, BISSULFATO

75mg comprimidos

R

R

R

R

Uso somente na unidade

Uso somente na unidade

RDC 20/11 Receita em duas vias
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CLORANFENICOL +
FIBRINOLISINA +
DESOXIRRIBONUCLEASE

666u + 1u+0,01u / g pomada dermatológica

R

CLORETO DE SÓDIO

0,9% solução para uso nasal

R

CLORPROMAZINA, CLORIDRATO

25mg comprimidos

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

R

CLORPROMAZINA, CLORIDRATO

100 mg comprimidos

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

R

CLORPROMAZINA, CLORIDRATO

40mg/ml solução oral gotas

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

CODEÍNA , FOSFATO + PARACETAMOL

30mg + 500mg comprimidos

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista A2

CODEINA, FOSFATO

30mg comprimidos

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista A2

COLAGENASE + CLORANFENICOL

0,6 U + 0,01 g/g pomada dermatológica

RDC 20/11
Receita em duas vias
Uso somente na unidade

COLECALCIFEROL

200UI/ gotas solução oral gotas

COLECALCIFEROL

15000 UI por cápsula

COMPLEXO B

B3, B5,B6, B1,B2,B12 comprimidos

COMPLEXO B

B1 mg, B2, B6, PP, pro vit. B5 / IM IV ampola 2 ml

DESLORATADINA

0,5mg/ml xarope

DESOGESTREL

75mcg cartela com 28 comprimidos

R

DEXAMETASONA

1mg/g creme dermatológico

R

DEXAMETASONA

4mg comprimidos

DEXAMETASONA + NEOMICINA + POLIMIXINA B

0,1%+0,5%+6 000 ui pomada oftálmica estéril

RDC 20/11 Receita em duas vias

DEXAMETASONA + NEOMICINA + POLIMIXINA B

0,1% + 0,35%+ 6000 ui suspensão oftálmica estéril

RDC 20/11 Receita em duas vias

DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO

2mg/ml IV IM ampola 1 ml

Uso somente na unidade

DEXAMETASONA, FOSFATO
DISSÓDICO +
DIPIRONA+HIDROXICOBALAMI
NA* (ref. Dexalgen)

1,5mg + 500mg+5mg /ml IM 2 ampolas de 1ml (1dose)

Associação Uso somente na unidade

R

DEXCLORFENIRAMINA MALEATO

2 mg comprimidos

R

DEXCLORFENIRAMINA , MALEATO

0,4mg/ml solução oral

DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO +
BETAMETASONA

2mg/5Ml + 0,25MG/5mL

R

RDC 20/11
Receita em duas vias
Uso somente na unidade

Uso somente na unidade

DEXTRANA 70 0,001G/ML + HIPROMELO0,1%+0,3% solução oftálmica estéril
SE 0,003G/ML
R

DIAZEPAM

5mg comprimidos

Portaria 344/98
Notificação de Receita B Lista B1

R

DIAZEPAM

10 mg comprimidos

Portaria 344/98
Notificação de Receita B Lista B1

R

DIAZEPAM

5mg/ml IM IV ampola 2 ml

Portaria 344/98
Notificação de Receita B Lista B1

DICLOFENACO DIETILAMÔNIO

11,6mg/g gel dermatológico

DIGOXINA 0,25 MG CPR

0,25 mg comprimidos

Uso somente na unidade
R
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DIMENIDRATO+ PRIDOXINA+ GLICOSE+
FRUTOSE

3mg+ 5 mg+ 100mg+ 100mg / ml IV ampola 10 ml

DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA CLORIDRATO

50mg+10mg comprimidos

DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA

50 mg + 50 mg /ml IM ampola 1ml

DIOSMINA + HISPERIDINA

450mg + 50 mg comprimidos

R

DIPIRONA SÓDICA

500 mg/ml solução oral gotas

R

DIPIRONA SÓDICA

500 mg comprimidos

R

DIPIRONA SODICA*

500mg/ml IM IV ampola 2ml

Uso somente na unidade

DIU COBRE

Unidade

Fornecido pelo MS

DOMPERIDONA

10mg comprimidos

R

DOXAZOSINA, MESILATO

2mg comprimidos

R

DOXICICLINA ,CLORIDRATO

100mg Comprimidos

R

ENALAPRIL, MALEATO

20mg comprimidos

R

ENALAPRIL, MALEATO

10mg comprimidos

R

ESPIRONOLACTONA

25mg comprimidos

R

ESTRIOL VAGINAL

1mg/g creme vaginal

R

FENITOÍNA

100mg comprimidos

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

Uso somente na unidade

Uso somente na unidade

RDC 20/11 Receita em duas vias

R

FENITOÍNA

50mg/ml IM IV ampola 5 ml

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial
Lista C1
Uso somente na unidade

R

FENOBARBITAL 100 MG CPR

100 mg comprimidos

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista B1

FERRIPOLIMALTOSE

50mg/mL, solução oral gotas

R

FINASTERIDA

5mg comprimidos

R

FLUCONAZOL

150 mg cápsulas

R

FUROSEMIDA

40 mg comprimidos

R

FUROSEMIDA *

10 mg/ml IV IM ampola 2ml

GINKGO BILOBA

80 mg comprimidos

R

GLIBENCLAMIDA

5mg comprimidos

R

GLICOSE

50% ampola com 10 ml

GLIMEPIRIDA

2mg comprimidos

HALOPERIDOL

5mg comprimidos

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

R

Uso somente na unidade

Uso somente na unidade

R

HALOPERIDOL

5 mg/ml IM ampola 1 ml

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial
Lista C1
Uso somente na unidade

R

HALOPERIDOL, DECANOATO*

70,52 mg/ml (eq.
50mg/ml) IM ampola 1 ml

Portaria 344/98 Receita de Controle
Especial
Lista C1
Uso somente na unidade

HÉDERA HÉLIX

7mg/ml solução oral

R

HEPARINA SÓDICA

5.000 UI / ampola 0,25 ml

Uso somente na unidade

R

HIDRALAZINA, CLORIDRATO

25mg comprimidos

Uso somente na unidade

R

HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG

25mg comprimidos

R

HIDROCORTISONA

10 mg/g (1%) creme dermatológico

R

HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100mg IV IM frasco ampola

R

HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 mg IV IM frasco ampola

R

HIDROCORTISONA + NEOMICINA +
POLIMIXINA B

10mg + 5mg+10.000 ui/ml suspensão otológica

HIDROXIDO DE ALUMÍNIO

61,5 mg/ml suspensão oral

HIDROXIQUINOLINA + TROLAMINA

0,4mg/ml + 140mg/ml solução otológica

RDC 20/11 Receita em duas vias

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)
R

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1499

IBUPROFENO

600mg comprimidos

IBUPROFENO

100 mg /ml solução oral gotas

IMIPRAMINA

25mg comprimidos

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

R

INSULINA NPH

100UI/ml suspensão SC frasco ampola

Fornecido pelo MS

R

INSULINA REGULAR

100UI/ml solução SC IM IV frasco ampola

Fornecido pelo MS

R

IPRATROPIO, BROMETO *

0,25mg/ml solução para inalação gotas

Uso somente na unidade

R

ISOFLAVONA (Glycine max)

75 mg comprimidos

R

ISOSSORBIDA DINITRATO

5mg comprimido sublingual

R

ISOSSORBIDA MONONITRATO

20mg comprimidos

R

ISOSSORBIDA MONONITRATO

40 mg comprimidos

R

ITRACONAZOL

100mg comprimidos

R

IVERMECTINA

6 mg comprimidos

R

LACTULOSE

667mg/ml solução oral

R

LEVODOPA + BENZERAZIDA

200mg + 50 mg comprimidos

Receituário Comum

R

LEVOFLOXACINO

500 mg comprimidos

RDC 20/11 Receita em duas vias

LEVOMEPROMAZINA

25mg comprimidos

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

LEVOMEPROMAZINA

40 mg/ml solução oral gotas

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

R

LEVONORGESTREL

0,75 mg cartela com 2 comprimidos

Fornecido pelo MS

R

LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL

0,15mg+0,03mg cartela com 21 comprimidos

Fornecido pelo MS

LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL

0,05 + 0,03 mg 6 comprimidos
0,075+0,04 mg 5 comprimidos
0,125 + 0,03mg 10 comprimidos

R

LEVOTIROXINA SODICA

25 mg comprimidos

R

LEVOTIROXINA SODICA

50mg comprimidos

LEVOTIROXINA SODICA

75mg comprimidos

R

LEVOTIROXINA SODICA

100mg comprimidos

R

LIDOCAINA, CLORIDRATO

20mg/ml (2%) solução frasco ampola
20 ml

R

LIDOCAÍNA, CLORIDRATO

20mg/g (2%) geleia uso uretral

R

LITIO, CARBONATO

300mg comprimidos

R

LORATADINA

10mg comprimidos

R

LORATADINA

1mg/ml xarope

R

LOSARTANA POTÁSSICA

50 mg comprimidos

LOSARTANA POTÁSSICA + HIDROCLOROTIAZIDA

50 + 12,5 mg comprimidos

MAGNÉSIO, SULFATO

10mg/ml (10%) ampola 10 ml

MEBENDAZOL

20 mg/ml suspensão oral

MEDROXIPROGESTERONA ACETATO

150 mg/ml IM ampola 1 ml

MELOXICAM

15mg comprimidos

MELOXICAM

10mg/ml IM ampola 1,5ml

R

METFORMINA

500mg comprimidos

R

METFORMINA

850mg comprimidos

R

METILDOPA

250mg comprimidos

METILDOPA

500 mg comprimidos

R

METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO

10mg comprimidos

R

METOPROLOL, SUCCINATO

25mg comprimidos

R

METOPROLOL, SUCCINATO

50 mg comprimidos

METOPROLOL, TARTARATO

1mg/ml IV ampola 5ml

R
R

Uso somente na unidade
Portaria 344/98
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Uso somente na unidade
Fornecido pelo MS
Uso somente na unidade

Uso somente na unidade
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R

METRONIDAZOL

100 mg/g geleia vaginal

RDC 20/11 Receita em duas vias

R

METRONIDAZOL

250mg comprimidos

RDC 20/11 Receita em duas vias

R

MICONAZOL

20 mg/g creme vaginal

MIDAZOLAM, CLORIDRATO

5 mg/ ml IM IV ampola 3 ml

MORFINA, SULFATO

10mg/ml IM/IV ampola 1mL

NALTREXONA, CLORIDRATO

50mg comprimido

NEOMICINA, SULFATO+ BACITRACINA
ZÍNICA

5mg + 250 UI/ g pomada

NIFEDIPINO

10 mg comprimidos

NIFEDIPINO

20 mg comprimidos

NIMESULIDA

100mg comprimidos

NISTATINA

100.000 UI/ml suspensão oral

NISTATINA

1000.000 UI/4g creme vaginal

R

R

Portaria 344/98
Notificação de Receita B Lista B1
Uso somente na unidade
Portaria 344/98
Not. de Receita A1 (amarela)
Lista A1
Uso somente na unidade
Receituário Comum

R

NITROFURANTOINA

100 mg comprimidos

RDC 20/11 Receita em duas vias

R

NORETISTERONA

0,35mg cartela com 35 comprimidos

Fornecido pelo MS

R

NORETISTERONA ENANTATO + ESTRADIOL VALERATO

50mg+ 5mg/ml IM ampola 1 ml

Fornecido pelo MS

R

OLEO MINERAL

100%

R

OMEPRAZOL

20mg cápsulas

R

ONDANSETRONA

8mg comprimidos

ONDANSETRONA

2mg/ml IM IV ampola 4 ml

Uso somente na unidade

R

OSELTAMIVIR

75mg cápsulas

Fornecido pelo MS (gripe)

R

PARACETAMOL

500 mg comprimidos

PARACETAMOL

750 mg comprimidos

PARACETAMOL

200mg/ml solução oral gotas

PAROXETINA 20 MG CPR

20 mg comprimidos

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

R

PERMANGANATO DE POTÁSSIO

100mg comprimidos de uso tópico

Uso somente na unidade

R

PERMETRINA

50mg/ml (5%) loção

R

PLANTAGO OVATA

3,5mg pó para dispersão oral

R

PREDNISOLONA

3mg/ml solução oral

R

PREDNISONA

20 mg comprimidos

R

PREDNISONA

5 mg comprimidos

R

PROMETAZINA CLORIDRATO

25mg/ml IM ampola 2ml.

R

PROPAFENONA

300mg comprimidos

PROPATILNITRATO

10 mg comprimidos oral e sublingual

PROPRANOLOL, CLORIDRATO

40mg comprimidos

RAMIPRIL

2,5mg comprimidos

R

RANITIDINA

15mg/ml xarope

R

RANITIDINA, CLORIDRATO

150mg comprimidos

R

RANITIDINA, CLORIDRATO

25mg/ml IM IV ampola 2ml

R

R

Uso somente na unidade

Uso somente na unidade

RETINOL ACETATO + COLECALCIFEROL 50.000 UI + 10.000 UI/ml
RIFAMICINA SÓDICA

10mg/ml solução tópica

RISPERIDONA

1 mg comprimidos

RISPERIDONA

2 mg comprimidos

RISPERIDONA

1mg/ml solução oral gotas

SACCHAROMYCES BOULARDII

200 mg pó liofilizado sachê

RDC 20/11
Receita em duas vias
Uso somente na unidade
Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1
Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1
Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1
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SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL

Glicose + citrato de sódio, cloreto de sódio+ cloreto de
potássio, pó para solução oral

R

SALBUTAMOL, SULFATO

120,5mcg/dose ( equivalente a

Página 1501

100mcg de salbutamol) aerossol oral
SERTRALINA

50 mg comprimidos

Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista C1

SIMETICONA

75mg/ml gotas

R

SINVASTATINA

20mg comprimidos

R

SINVASTATINA

40mg comprimidos

SULFADIAZINA

500mg comprimidos

R

SULFADIAZINA DE PRATA

1% creme dermatológico

R

SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA

400+ 80 mg comprimidos

RDC 20/11 Receita em duas vias
RDC 20/11
Receita em duas vias
Uso somente na unidade
RDC 20/11 Receita em duas vias

R

SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA

40+8 mg/ml (200+ 40 mg / 5ml) suspensão oral

RDC 20/11 Receita em duas vias

R

SULFATO FERROSO

200mg ( referente a 40 mg de ferro) comprimidos

TERBUTALINA

0,5mg/ml IV SC ampola 1ml

Uso somente na unidade

TETRACAÍNA + FENILEFRINA

1% + 0,1% solução oftálmica estéril

Portaria 344/98 - Receita de
Controle Especial
Lista C1 Uso somente na unidade

TIMOLOL

0,5% solução oftálmica estéril

Uso somente na unidade

TOBRAMICINA

3mg/ml suspensão oftálmica estéril

TRAMADOL CLORIDRATO

50mg/ml IM IV ampola 1 ml

TRAMADOL CLORIDRATO

50 mg comprimidos

RDC 20/11 Receita em duas vias
Portaria 344/98
Receita de Controle Especial
Lista A2 Uso somente na unidade
Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista A2

TRIANCINOLONA ACETONIDA

1mg/g pasta/pomada/orabase bucal

VARFARINA

5 mg comprimidos

VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS
L.)

50 mg comprimidos

VERAPAMIL, CLORIDRATO

80 mg comprimidos

ZOLPIDEM, HEMITARTARATO

10mg comprimidos

R

R

R

Receituário Comum
Portaria 344/98
Receita de Controle Especial Lista B1

Legenda:
R

Medicamentos que constam na RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais- em seu
Anexo I - Relação Nacional de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica

Uso somente na
unidade

Medicamentos de uso exclusivo nas Unidades de Saúde

Luzerna(SC), 19 de abril de 2022.

RESOLUÇÃO CMS 003/2022

Publicação Nº 3840985

RESOLUÇÃO CMS Nº 003/2022
“APROVA PLANO DE TRABALHO PARA USO DO RECURSO DO INCENTIVO DA REFERIDA POLÍTICA- PHC PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE”
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUZERNA, no uso de suas atribuições legais, bem como a deliberação por unanimidade dos membros do CMS presentes na reunião realizada em 19/04/2022, conforme Ata nº 002/22,
RESOLVE:
Art.1º- APROVAR o PLANO DE TRABALHO no montante de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) referente manutenção de equipe multidisciplinar e custeio do Hospital São Roque Sociedade Beneficente do Município de Luzerna.
Art. 2°- Conforme deliberado na plenária extraordinária realizada no dia 19 de abril de 2022.
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.5°- Publique-se na forma da Lei.
Luzerna(SC), 19 de abril de 2022.
SAMUEL SCHEFFLER
PRESIDENTE CMS
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Macieira
Prefeitura
DECRETO 2137/2022

Publicação Nº 3840757

DECRETO Nº2137, DE 19 DE ABRIL DE 2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2022
EDGARD FARINON, Prefeito Municipal de Macieira, usando suas atribuições legais, nos termos do art. 58, inciso VIII, da Lei orgânica de
Macieira, bem como o previsto no art. 4º, inciso IV, da Lei nº 1.087, de 14 de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa para
o exercício de 2022.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar na importância de R$ 100.000,00(cem mil reais), conforme segue:
12.001
2.039
3.3.90
1338

Fundo Municipal de Saúde
Manutenção da atenção básica variável.
Aplicações diretas
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União

Art. 2º Para atender o disposto no art. 1º será utilizado o superávit financeiro do exercício anterior.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito Municipal de Macieira,
EDGARD FARINON
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR 104/2022

Publicação Nº 3840719

LEI COMPLEMENTAR N° 104, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Cria programa denominado “Agricultura Produtiva” e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso das suas atribuições legais, especialmente na competência que lhe confere o artigo 58, inciso
III, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Macieira aprovou e ele sanciona a seguinte LEI COMPLEMENTAR:
A P R O V A:
Art. 1º Fica criado no Município de Macieira o programa “Agricultura Produtiva” que consiste em prestar serviços em propriedades particulares sediadas no território municipal – com máquinas, veículos e/ou equipamentos de propriedade da municipalidade, e/ou terceirizados
contratados pelo Município através de Processo Licitatório.
§ 1° Os valores individualizados da prestação de serviço de máquinas, veículos e/ou equipamentos, de propriedade do Município, a título de
preço público, são os constantes no anexo único desta Lei Complementar – fixados com base nos custos operacionais dos bens utilizados
por hora de efetivo serviço executado.
§ 2° Quando os serviços forem executados com Máquinas, Veículos e Equipamentos de terceiros o preço a ser considerado é o constante
no Processo Licitatório, que se encontre em vigor na data da efetivação dos serviços.
§ 3° Os valores constantes no anexo único desta Lei Complementar serão corrigidos anualmente pelo IPCA/IBGE.
Art. 2° A adesão ao programa ocorrerá mediante solicitação do proprietário/possuídos do imóvel, pessoa física ou jurídica, em formulário
próprio disponibilizado pelo Município de Macieira.
Art. 3° A execução dos serviços ocorrerá de acordo com a ordem das solicitações.
§ 1° Os serviços de interesse públicos serão prioridade sobre os particulares.
§ 2° Excepcionalmente, nos casos de urgência, emergência e calamidade ou, no interesse público, para facilitar o itinerário das máquinas,
veículos e/ou equipamentos, a execução dos serviços poderá seguir outra ordem de execução que não a disposta no caput deste artigo.
§ 3° Na execução de serviços em que a legislação específica exigir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ficará a cargo do tomador
do serviço a Contratação do Profissional Responsável, bem como o pagamento da respectiva taxa.
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Art. 4° Será de 60 (sessenta) dias, contados da data execução dos serviços, o prazo para pagamento das horas efetivamente trabalhadas,
cujo preço será aquele que estiver em vigor na data do recolhimento das cofres municipais.
Parágrafo único. A inadimplência junto ao Município de quaisquer valores (tributáveis ou não) importará no imediato cancelamento do
incentivo, restabelecendo-se os valores de origem com acréscimo de juros e multas, na forma do Código Tributário Municipal, além de impedimento para formalizar novos pedidos de prestação de serviço, até que quite seu débito.
Art. 5° Os benefícios do programa, a título de incentivo, constituem-se na concessão de percentuais de desconto sobre os valores constantes
no anexo único desta Lei Complementar, de acordo com o que segue:
I – Para os proprietários/possuidores de imóveis rurais: desconto de 50% (cinquenta por cento), desde que atendidos os seguintes requisitos:
a) Apresentar notas de produtor rural que contemplem todas as transações agropecuárias da sua propriedade e estar em dia com as obrigações fiscais impostas pelas normas tributárias do município.
II – A título de incentivo pela permanência no campo, os proprietários/possuidores de imóveis rurais com filho(a) de 16 a 29 anos de idade
que atua exclusivamente nas atividades da propriedade rural receberão subsídio de mais 20% de desconto, desde que mantenham atualizado o cadastro do grupo familiar junto à Secretaria Municipal de Agricultura.
Art. 6° A comprovação do cumprimento dos requisitos será feita por servidor público, no mínimo uma vez ao ano, mediante registro em
documento próprio, podendo ser revisado/atualizado a qualquer tempo a pedido do contribuinte.
Art. 7° Além dos benefícios constante do artigo 5° desta Lei Complementar têm-se, ainda, os seguintes incentivos especiais:
I – Serviços de abertura e manutenção de estradas de acesso a empresas, a propriedades rurais e a locais de atividades produtivas existentes no interior das propriedades rurais: desconto de 100% (cem por cento) sobre os valores constantes do anexo único desta Lei Complementar;
II – Serviços de terraplanagem para construção de aviários e construção para suinocultura: terá de 30 (trinta) horas de incentivo com desconto de 100% (cem por cento) sobre os valores constantes do anexo único desta Lei Complementar, benefício incidente sobre o total do
preço dos serviços prestados, objetivando evitar a evasão dos agricultores;
III – Serviços de terraplanagem para construção de pocilgas e/ou estábulos: terá de 30 (trinta) horas de incentivo com desconto de 100%
(cem por cento) sobre os valores constantes do anexo único desta Lei Complementar, benefício incidente sobre o total do preço dos serviços
prestados, objetivando evitar a evasão dos agricultores;
IV – O produtor rural, desde que possua no mínimo dois anos de histórico de atividade rural no município (como titular ou dependente),
poderá receber, anualmente, até 05 (cinco) horas de serviços de destoque ou nivelamento e ampliação de área de terra para plantio com
desconto de 100% (cem por cento) sobre os valores constantes do anexo único desta Lei Complementar;
V – O Produtor Rural poderá receber, anualmente, até 5 (cinco) horas de serviços para construção de fontes de água protegidas ou outro
sistema de proteção de nascentes de água com desconto de 100% (cem por cento) sobre os valores constantes do anexo único desta Lei
Complementar;
VI – O Produtor Rural poderá receber, anualmente, até 25 (vinte e cinco) horas de serviços para implantação de cisternas de armazenamento de água com desconto de 100% (cem por cento) sobre os valores constantes do anexo único desta Lei Complementar;
VII – O Produtor Rural poderá receber anualmente até 20 (vinte) horas de serviços de instalação de rede para distribuição de água na área
rural com desconto de até 100% (cem por cento) sobre os valores constantes do anexo único desta Lei Complementar;
VIII - O Produtor Rural poderá receber até 20 (vinte) horas de serviços de terraplanagem para construção de agroindústrias familiares,
estufas, hortaliças e pomares com desconto de 100% (cem por cento) sobre os valores constantes do anexo único desta Lei Complementar;
IX – A Secretaria de Agricultura, poderá ceder aos produtores rurais, mediante registro em termo próprio, sem custos, pelo período de dois
dias anuais, os implementos agrícolas que se encontram à disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
§ 1° A título de incentivo pela permanência no campo, os Produtores Rurais, cujo filho ou filha com idade de 16 a 29 anos e que atue exclusivamente nas atividades da propriedade rural receberão subsídio de mais 20% (vinte por cento), sobre as horas concedidas nos itens
acima, desde que mantenha atualizado o Bloco de Notas de Produtor Rural.
Art. 8° Os períodos de serviços que excederem os limites previstos nos incisos II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX do artigo 7°, o Produtor Rural
beneficiado deverá ressarcir o Município das horas excedentes pelo preço constante no Anexo I desta Lei Complementar, sem qualquer
desconto.
Art. 9° Quando se tratar de imóvel que pertence parte em nosso município e parte em município limítrofe, eventualmente, no interesse público, o município poderá realizar serviços nos termos desta Lei Complementar, desde que o proprietário possua cadastro e seja contribuinte
no Município de Macieira.
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Art. 10. A título de incentivo à agricultura o Município poderá proceder com equipamentos próprios ou terceirizados, o transporte e distribuição de dejetos suínos, aos Produtores Rurais que se enquadram nas exigências do Art. 5° desta Lei.
Parágrafo único. O Produtor Rural beneficiado arcará com 50% (cinquenta por cento) do custo hora/trator e viagem/caminhão, cujo preço
se encontra no Anexo I, deste Projeto, quando os equipamentos pertencerem ao Município, sendo que, se os serviços forem prestados por
terceiros contratados pelo Município o preço será o constante no Processo Licitatório que se encontrar em vigor.
Art. 11. As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas com recursos próprios do orçamento municipal vigente.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Macieira, 19 de abril de 2022.
EDGARD FARINON
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO
Preço público pela prestação de serviços diversos com máquinas, veículos e equipamentos da municipalidade:
Tabela I:
Item
01
02
03
04
05

Máquina/Veículo/Equipamento
Escavadeira hidráulica
Retro escavadeira
Trator sobre esteiras
Trator sobre pneus/dejetos
Caminhão dejetos

Valor por hora
R$ 260,00
R$ 231,00
R$ 310,00
R$ 150,00
R$ 70,00
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Mafra
Prefeitura
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022

Publicação Nº 3841776

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022.
O MUNICIPIO DE MAFRA torna público aos interessados, que após transcorrer o prazo da fase recursal referente à habilitação, realizará no
dia 26/04/2021 às 09h00min a abertura das propostas de preços para o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 002/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obra para pavimentação asfáltica da Rua
Benemérito Ladislau Bicheski, Bairro Vila Ivete, conforme Repasse através do Processo SGPe SEF 1530/2022, publicado no Diário Oficial - SC
- nº21.712, página 16 e conforme memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório, através
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.O inteiro teor deste Ato Convocatório encontra-se a disposição dos
interessados no Departamento de Licitações, situado na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl,
Centro II Alto de Mafra, Mafra/SC. O horário de funcionamento da Prefeitura é das 08:00 às 12:00 e das 13:30 as 17:00, Fone: (47) 36414009 e 3641-4060.
Mafra (SC), 20 de abril de 2022.
Emerson Maas
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4837

Publicação Nº 3840417

DECRETO Nº 4837
DE 19 DE ABRIL DE 2022
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021.
O Prefeito do Município de Mafra, EMERSON MAAS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 68, inciso XVII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com art. 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº. 4.320/64 de 17 de março de 1964.
DECRETA
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o orçamento público municipal, com recursos do superávit financeiro do
exercício de 2021, conforme segue:
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão Orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.17 - Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Despesa: (400) 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 300 - Recursos Ordinários - Superávit Financeiro do Exercício Anterior – 0.1.00 Recursos Ordinários
R$ 8.000,00
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão Orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.207 - Proteção Social Básica
Despesa: (461) 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 0.3.31 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - Transferências de Convênios – União/Assistência Social
R$ 26.447,01
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Prefeitura do Município de Mafra, 19 de abril de 2022.
EMERSON MAAS
Prefeito Municipal
CRISLEY Mª FUCHS VALÉRIO
Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento

DECRETO Nº 4838

Publicação Nº 3840422

DECRETO Nº 4838
DE 19 DE ABRIL DE 2022.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR COM RECURSOS ORIUNDOS DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE
2022.
O Prefeito do Município de Mafra, EMERSON MAAS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 68, inciso XVII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com art. 43, § 1º, inciso II e § 3° da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964;
DECRETA
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar com recursos oriundos do excesso de arrecadação no exercício de 2022, conforme segue:
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão Orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.207 - Proteção Social Básica
Despesa: (122) 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 0.1.31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social - 0.1.31
R$ 63.835,60
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Mafra, em 19 de abril de 2022.
EMERSON MAAS
Prefeito Municipal
CRISLEY Mª FUCHS VALÉRIO
Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento

EDITAL DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA - REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Publicação Nº 3840329

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6543E900A1CC106153317D7A4CD05C50F6022193

EDITAL DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA - REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022
O MUNICÍPIO DE MAFRA torna público que estará realizando REGISTRO DE PREÇOS para locação de doze caminhão basculantes, através da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA.
O recebimento dos documentos de habilitação e proposta, poderão ser feitos até as 08h:00min, do dia 09/05/2022. Hora e data da abertura
da sessão: 08h30min do dia 09/05/2022. Início da disputa 09h00min do dia 09/05/2022. Base legal: Lei n° 10.520 de 17 de Julho de 2002,
com aplicação subordinada a lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n° 3.378 de 10 de Março de 2011. O inteiro
teor deste Ato Convocatório encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Licitações, situado na Avenida Prefeito Frederico
Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de Mafra, bem como nos links www.bll.org.br e www.mafra.sc.gov.br. O
horário de funcionamento da Prefeitura é das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas pelos Fones (47) 3641-4009 ou 4060.
Chave TCE: 6543E900A1CC106153317D7A4CD05C50F6022193
Mafra (SC), 19 de abril de 2022.
Emerson Maas
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2022

Publicação Nº 3839485

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D68773D66E78B2DB55458269A18453A64DEECFF6

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2022
Contrato nº: 068/2022
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA / FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Contratada: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC.
CNPJ sob nº 03.603.739/0001-86
Objeto: Contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, para aplicação do Projeto formando os cuidadores do amanhã, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra/SC.
Processo Licitatório nº 061/2022; Dispensa de Licitação nº 016/2022.
Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações
Valor: R$ 23.700,00 (Vinte e três mil e setecentos reais).
Data de Assinatura: 18 de abril de 2022.
Prazo O presente contrato vigorará até a data de 31/12/2022
Dotação Orçamentária: 330 – 3.14004.8.241.55.2.263.0.339000 Aplicações Diretas
Foro: Comarca de Mafra.
CHAVE NO TCE: D68773D66E78B2DB55458269A18453A64DEECFF6

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2021

Publicação Nº 3840337

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2021.
Contrato nº: 038/2021
Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAFRA
Contratada: ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER – ATENA
CNPJ nº 05.510.658/0001-67
Objeto: Credenciamento de prestadores de serviço de atenção a pessoas com problemas decorrentes do uso ou abuso de substâncias
psicoativas, segundo modelo psicossocial, mediante leitos para tratamento em Comunidades Terapêuticas, com caráter de tratamento para
reabilitação em saúde mental nas áreas de tratamento, recuperação e acompanhamento aos dependentes químicos e suas famílias, bem
como educacional científico na área de dependência química, com sede no Município e/ou região destinado aos usuários das Unidades de
Saúde do Município, através da Secretaria Municipal da Saúde de Mafra, visa alterar o prazo inicialmente contratado, conforme Ofício nº
154/2022/SMS e Parecer Jurídico nº 190/2022.
Modalidade Processo Licitatório n.º 035/2021. Credenciamento nº 004/2021.
Data Assinatura do termo aditivo: 25 de março de 2022.
Prazo: Fica prorrogado o presente contrato até a data de 12 de abril de 2023 a contar da data do vencimento do contrato de Credenciamento
nº 004/2021.
Foro: Comarca de Mafra.
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Major Gercino
Prefeitura
CONTRATO 07 DA INEXIGIBILIDADE 03/2022

Publicação Nº 3839874

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B6C55BBCFB8EB628631819365FD01A450CC4E7E2

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022
PROCESSO Nº 03/2022 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03/2022
OBJETO: contratação de empresa especializada para realização de cursos e capacitações para os profissionais do
Conselho Tutelar do Município de Major Gercino.
CONTRATADA: Kretzer & Coelho de organização de feiras Ltda, com sede na Rua Uruguai, n. 122, Bairro Centro,
Itajaí/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.179.644/0001-05;
VALOR GLOBAL: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 43
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias;
BASE LEGAL: Artigo 25, II, da Lei Federal 8.666/93.
Major Gercino, 22 de março de 2022
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Publicação Nº 3839947

EXTRATO DE CONTRATO nº 36/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2022
OBJETO: contratação de empresa especializa na elaboração e aplicação de Processo Seletivo, para a Administração
Direta e seus respectivos Fundos Municipais, para preenchimento de cargos essenciais, em caráter temporário.
CONTRATADA: RHEMA CONCURSOS PÚBLICOS LTDA pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº
41.214.780/0001-50, com sede na Rua Paschoal Conte, nº 944, Bairro Jardim Primavera, Lontras/SC, CEP 89182-000
VALOR GLOBAL: R$ 12.580,00 (doze mil, quinhentos e oitenta reais).
DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 20,12, 59, 69, 17 e 30
VIGÊNCIA: 150 dias;
BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/93, art. 24, II.
Major Gercino, 28 de março de 2022.
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Publicação Nº 3840553

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C2F5F4D739722C23898D83BC07BA17342F1B6F65

EXTRATO DE CONTRATO nº 37/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022
OBJETO: Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) para a prestação de serviços de atividades
postais e logística integrada para coleta, transporte e entrega de documentos físicos, encomendas e correspondências em
geral em âmbito nacional, conforme especificações descritas no Formulário de Solicitação de Contratos Novos e
Renovação (anexo), sob a supervisão da Secretaria de Administração.
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT), empresa pública constituída nos
termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969, Diretoria Regional de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº
34.028.316/0028-23, com sede na Rua Romeu José Vieira, nº 90, Bloco B, Bairro Nossa Senhora do Rosário, São
José/SC. CEP 88.110-906.
VALOR GLOBAL: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 20 / 3.3.90.39.99.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;
BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/93, art. 25, I.
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Publicação Nº 3839695
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 25B44C7C467EF3970969063E0C233A3B9C53CC31

AVISO DE LICITAÇÃO
Retificação de Edital

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 04/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO - AVISO DE
LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 04/2022 – PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE
PREÇO Nº 04/2022 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FONECIMENTO DE CESTABÁSICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MAJOR GERCINO-SC. Tipo de
Licitação: pregão. Forma de Julgamento: Menor Preço por Item. Horário final de apresentação das
propostas: 08h30min do dia 05/05/2022. Início da sessão: Iniciará às 09h00min horas do dia 05/05/2022.
A sessão de processamento do pregão será realizada na Praça Gerônimo Silveira Albanas, nº 78 – Prédio
Sede da Prefeitura Municipal de Major Gercino – Bairro Centro, Major Gercino, Estado de Santa Catarina.
A fim de prestigiar o princípio da ampla concorrência, bem como diante da retificação de alguns itens do
edital e acrescentando modelos de declarações e propostas para facilitar e impulsionar a apresentação de
propostas por partes dos interessados, faz-se necessário a publicação do Edital Retificado. Fica mantida
a data do certame.
Major Gercino, 19 de abril de 2022.
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Major Vieira
Prefeitura
AVISO TOMADA DE PREÇOS 005/2022

Publicação Nº 3841269

MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA/SC
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS
SEXTAVADAS DA RUA OTÁVIO TABALIPA COM EXTENSÃO DE 519,72 M, ATRAVÉS DO CONVENIO MDR N. 885019/2019, FIRMADO COM O
GOVERNO FEDERAL E O MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA, POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo: Menor Preço – Global;
Abertura/Data/hora: 13/05/2022 às 09h15. Informações adicionais/Local da Sessão Pública: Paço Municipal/Depto de Licitações, na Travessa Otacílio F. Souza, 210, Bairro Centro, Major Vieira/SC. Obtenção do Edital na íntegra licitacao.majorvieira@yahoo.com.br Fone (47)
3655-1111. Site www.majorvieira.sc.gov.br/ . Major Vieira/SC 19/04/2022.

AVISO TOMADA DE PREÇOS 006/2022

Publicação Nº 3841271

MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA/SC
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESTANISLAU WOJCIECHOWSKI, COM BLOQUETE PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, E EXECUÇÃO DE CALÇADA PARA
PASSEIO E DE ESGOTO PLUVIAL, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, MÃO DE OBRA E MAQUINÁRIO NECESSÁRIO, ATRAVÉS DE
“TRANSFERÊNCIA ESPECIAL” EMENDA DE SENADOR Nº 09032021-013428 PARA O MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA/SC. Tipo: Menor Preço –
Global; Abertura/Data/hora: 16/05/2022 às 09h15min. Informações adicionais/Local da Sessão Pública: Paço Municipal/Depto de Licitações,
na Travessa Otacílio F. Souza, 210, Bairro Centro, Major Vieira/SC. Obtenção do Edital na íntegra licitacao.majorvieira@yahoo.com.br Fone
(47) 3655-1111. Site www.majorvieira.sc.gov.br/ . Major Vieira/SC 19/04/2022.
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Maracajá
Prefeitura
2° TA AO CONTRATO 79/2021

Publicação Nº 3840081
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 638202102629E0128AE175D64B6AE735E9AD2016

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2021
Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 079/2021, firmado em 28 de setembro de 2021, decorrente do Processo de
Licitação - Modalidade: convite n° 073/2021, homologado em 23/09/2021, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARACAJÁ, com sede
na Avenida Getúlio Vargas, nº 530, Centro, Maracajá/SC, CEP: 88915-000, inscrito no CNPJ sob o nº 82.915.026/0001-24, neste ato
representado pelo Senhor ANIBAL BRAMBILA, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade n° 5045998, expedida pelo SSP de
SC, e inscrito no CPF sob o n° 274.841.906-59, ora denominado CONTRATANTE, e de outro lado à empresa LUIZ FELIPE MOTA ALVES
EIRELI, estabelecida na Rua 8, nº 300, bairro Lagoa da Serra, no município de Araranguá - SC, CEP 88.906-254, telefone (48) 999550442, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.935.344/0001-41, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu
proprietário, Sr. LUIZ FELIPE MOTA ALVES, portador do CPF nº 108.299.539-81, já qualificadas no Contrato Original, tem justo e
acordado o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
Constitui objeto do presente Termo Aditivo de ACRÉSCIMO DE VALOR do contrato nº 079/2021, que tem como finalidade
selecionar a proposta mais vantajosa para futura contratação de empresa especializada para execução de construção de mirante e reforma
com revitalização de ponte pênsil, localizados no Parque Ecológico Municipal Prefeito Tomaz Pedro da Rocha em Maracajá/SC, de acordo
com a Justificativa Técnica, Parecer do Controle Interno e Parecer Jurídico favorável, conforme discriminações e quantitativos constantes
na Planilha Orçamentária de Aditivo em anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Valor
O valor total deste Termo Aditivo de ACRÉSCIMO DE VALOR é de R$ 41.527,26 (Quarenta e um mil quinhentos e vinte
e sete reais e vinte e seis centavos), conforme planilha em anexo.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor Global
O valor global estimado do contrato que é de R$ 177.997,87 (cento e setenta e sete mil novecentos e noventa e sete reais e
oitenta e sete centavos) – (referente ao contrato original), referente 2º Termo aditivo de valor R$ 41.527,26 (Quarenta e um mil quinhentos
e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) e de acordo com este termo aditivo de acréscimo, passa a ser de R$ 219.525,13 (Duzentos e
dezenove mil quinhentos e vinte cinco reais e treze centavos).
CLÁUSULA QUARTA - Do Documento Anexo
Constitui documento anexo a este, a solicitação de aditivo de acréscimo Memorando Interno n° 076/2022 do Diretor do
Departamento. Obras, Habitação e Serviços Urbanos, Parecer da Assessoria Jurídica no favoráveis, em suas íntegras, dele fazendo parte
independente de transcrição.
CLÁUSULA QUINTA - Das Demais Cláusulas
Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato Original Nº 079/2021, não expressamente alteradas por este
instrumento que aquele se integra formando um todo único e indivisível para todos os fins e direito. E, por estarem justos e acordados, as
partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Maracajá/SC, 13 de abril de 2022.
MUNICÍPIO DE MARCAJA
ANIBAL BRAMBILA
Prefeito Municipal

LUIZ FELIPE MOTA ALVES EIRELI
LUIZ FELIPE MOTA ALVES
Proprietário

TESTEMUNHAS

Nome: Rejane Pereira Dos Santos
Secretária de Administração
CPF: 010.115.359-71

Nome: Andresa Martins dos Santos Pereira
Chefe de gabinete
CPF: 062.423.729-08
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3° TA AO CONTRATO 79/2021

Publicação Nº 3840101
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 60C56BFE584C7EE00C73B4B6A43C2AED97A92F15

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2021
Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 079/2021, firmado em 28 de setembro de 2021, decorrente do Processo de
Licitação - Modalidade: convite n° 073/2021, homologado em 23/09/2021, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARACAJÁ, com sede
na Avenida Getúlio Vargas, nº 530, Centro, Maracajá/SC, CEP: 88915-000, inscrito no CNPJ sob o nº 82.915.026/0001-24, neste ato
representado pelo Senhor ANIBAL BRAMBILA, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade n° 5045998, expedida pelo SSP de
SC, e inscrito no CPF sob o n° 274.841.906-59, ora denominado CONTRATANTE, e de outro lado à empresa LUIZ FELIPE MOTA ALVES
EIRELI, estabelecida na Rua 8, nº 300, bairro Lagoa da Serra, no município de Araranguá - SC, CEP 88.906-254, telefone (48) 999550442, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.935.344/0001-41, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu
proprietário, Sr. LUIZ FELIPE MOTA ALVES, portador do CPF nº 108.299.539-81, já qualificadas no Contrato Original, tem justo e
acordado o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
Constitui objeto do presente Termo Aditivo de SUPRESSÃO DE VALOR do contrato nº 079/2021, que tem como como
finalidade selecionar a proposta mais vantajosa para futura contratação de empresa especializada para execução de construção de mirante
e reforma com revitalização de ponte pênsil, localizados no Parque Ecológico Municipal Prefeito Tomaz Pedro da Rocha em Maracajá/SC,
de acordo com a Justificativa Técnica, Parecer do Controle Interno e Parecer Jurídico favorável, conforme discriminações e quantitativos
constantes na Planilha Orçamentária de Aditivo em anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Valor
O valor total deste Termo Aditivo de SUPRESSÃO DE VALOR é de R$ 18.616,90 (Dezoito mil seiscentos e dezesseis
reais e noventa centavos), conforme planilha em anexo.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor Global
O valor global estimado do contrato que é de R$ 177.997,87 (cento e setenta e sete mil novecentos e noventa e sete reais e
oitenta e sete centavos) – (referente ao contrato original), referente 2º Termo aditivo de valor R$ 41.527,26 (Quarenta e um mil quinhentos
e vinte e sete reais e vinte e seis) e de acordo com este termo aditivo de acréscimo, passa a ser de R$ 219.525,13 (Duzentos e dezenove
mil quinhentos e vinte cinco reais e treze centavos) de acordo com esse termo aditivo de supressão no valor R$ 18.616,90 (Dezoito mil
seiscentos e dezesseis reais e noventa centavos), passa a ser de R$ 200.908,23 (Duzentos mil novecentos e oito reais e vinte e três
centavos)
CLÁUSULA QUARTA - Do Documento Anexo
Constitui documento anexo a este, a solicitação de aditivo de supressão do Diretor do Departamento de Obras, Habitação e
Serviços Urbanos, Parecer da Assessoria Jurídica favoráveis, em suas íntegras, dele fazendo parte independente de transcrição.
CLÁUSULA QUINTA - Das Demais Cláusulas
Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato Original Nº 079/2021, não expressamente alteradas por este
instrumento que aquele se integra formando um todo único e indivisível para todos os fins e direito. E, por estarem justos e acordados, as
partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Maracajá/SC, 13 de abril de 2022
MUNICÍPIO DE MARCAJÁ
ANIBAL BRAMBILA
Prefeito Municipal

LUIZ FELIPE MOTA ALVES EIRELI
LUIZ FELIPE MOTA ALVES
Proprietário

TESTEMUNHAS

Nome: Rejane Pereira dos Santos
Secretária de Administração
CPF: 010.115.359-71

Nome: Andresa Martins dos Santos Pereira
Chefe de Gabinete
CPF: 062.423.729-08
1
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Marema
Prefeitura
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2022

Publicação Nº 3841003

Estado de Santa Catarina
Município de Marema
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 46/2022
Edital: Dispensa de Licitação para compras e serviços nº 24/2022
Fundamento: art. 24, II da Lei 8.666/93.
Objeto: Contratação de Serviço para elaboração de projeto Ambiental -EAS, Estudo Ambiental Simplificado e Processo de supressão de
vegetação na rua Júlio de Castilho no município de Marema/SC.
Contratado: ENGMAIS ENGENHARIA TOPOGRAFIA E AGRONEGOCIOS LTDA
Valor: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
Dotação: 01.01 - 62/2022 (3.3.90.39.00.00) – Recursos Ordinários
Marema - SC, 19 de abril de 2022.
MAURI DAL BELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022

Publicação Nº 3841111

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO nº 044/2022
PREGÃO PRESENCIAL n° 015/2022
O Município de Marema – SC comunica aos interessados que, com base no § 4º do art. 21 da lei 8.666/93, que em virtude de Feriado Municipal no dia 26/04/2022, está PRORROGANDO A DATA para recebimento e abertura dos envelopes da Pregão Presencial nº 015/2022, que
tem por objeto Registro de preço para futuras e eventuais contratações de serviços por hora de máquina agrícolas para serviços de colheita
de silagem e demais serviços prestados pelo Municipio.
A data de recebimento dos envelopes fica prorrogadas para o dia 27 de abril de 2022 as 08:15 e abertura as 8:30 do mesmo dia.
A retificação na íntegra encontra-se disponível na página eletrônica do Município de Marema, endereço: https://www.marema.sc.gov.br.
Maiores informações e esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone (49) 3354 0222 ou pelo e-mail: licitacao01@marema.sc.gov.br,
em horário de expediente de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h. Marema/SC.
Marema - SC, 19 de abril de 2022.
MAURI DAL BELLO.
Prefeito Municipal

DECRETO N. 078-2022 - MIRIANE DA SILVA PAZ NOMEAÇÃO

Publicação Nº 3839089

DECRETO Nº 078/2022
DE 18/04/2022
NOMEIA MIRIANE DA SILVA PAZ PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER TEMPORARIO, CONSTANTE NO ANEXO
II DA LEI COMPLEMENTAR 48/2018 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
MAURI DAL BELLO, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a
Legislação em vigor.
CONSIDERANDO Teste seletivo nº 002/2021
CONSIDERANDO Edital de Convocação 005/2022
DECRETA
Art. 1º - A nomeação de MIRIANE DA SILVA PAZ, em caráter temporário de Auxiliar de Serviços Gerais junto a Prefeitura Municipal de Marema, cargo constante no Anexo II da Lei Complementar Municipal 48/2018 de 13/06/2018, percebendo o vencimento constante do Plano
de Cargos e Salários.
Art. 2º - O presente Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito em 18 de abril de 2022.
MAURI DAL BELLO
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra e local de costume.

DECRETO N. 079-2022 - JULES VIDAL DE SOUZA EXONERAÇÃO

Publicação Nº 3839092

DECRETO Nº 079/2022
DE 18/04/2022
EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL JULES VIDAL DE SOUZA DO CARGO DE FONOAUDIÓLOGO EM CARATER TEMPORARIO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
MAURI DAL BELLO, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a
Legislação em vigor.
CONSIDERANDO Decreto de nomeação Nº 076/2021;
DECRETA
Art. 1º - A exoneração da Servidora Publica Municipal JULES VIDAL DE SOUZA do cargo de Fonoaudiólogo 10 h em consequência do serviço
público municipal, constante no Anexo II da Lei Complementar Municipal n. 048/2018.
Art. 2º- O presente decreto entrara em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito em 18 de abril de 2022.
MAURI DAL BELLO
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra e local de costume.

DECRETO N. 080-2022 REGULAMENTO FEIRA DA BEZEIRRA

Publicação Nº 3841763

DECRETO Nº 080/2022
DE 19/04/2022
APROVA O REGULAMENTO DA 3ª FEIRA DA BEZERRA E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MAREMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Mauri Dal Bello, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Marema, de acordo com a Lei Municipal n. 1138/2017,
DECRETA
Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento da 3ª Feira da Bezerra e Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Marema (ANEXO I) que
se realizará nos dias 10 a 12 de junho de 2022.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Marema/SC, em 19 de abril de 2022.
Mauri Dal Bello
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
ANEXO I
REGULAMENTO DA 3ª FEIRA DA BEZERRA E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MAREMA
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO E FINALIDADE
Art. 1º A 3ª FEIRA DA BEZERRA E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MAREMA, evento oficial do Município através da Lei Municipal n. 1138/2017, é um evento de caráter cultural e comercial que tem a finalidade de fomentar o desenvolvimento dos
pequenos negócios agrícolas, a inserção cultural e a socialização das potencialidades do Município.
Art. 2º A 3ª FEIRA DA BEZERRA E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MAREMA, está em conformidade com a
portaria nº 118 de 17 de Março de 1993 do Ministério da Agricultura.
Art. 3º A execução das tarefas executivas e administrativas relacionadas à planejamento e programação do evento fica à cargo da Comissão
Central Organizadora, nomeada através do Decreto nº 074/2022.
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Paragrafo único: A Comissão Central Organizadora estabelecerá as medidas sanitárias de prevenção à contágio da COVID-19, adotando
protocolo evento seguro, baseando-se pelos Decretos municipais vigentes.
CAPÍTULO II
DA PROMOÇÃO
Art. 4º A 3ª FEIRA DA BEZERRA E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MAREMA, será promovida pelo Município
de Marema/SC, através das diversas Secretarias, com a participação da sociedade civil, de empresas públicas e empresas privadas, nos dias
10 a 12/06/2022. A feira acontecerá na praça central do município.
Art. 5º Poderão participar como expositores na 3ª FEIRA DA BEZERRA E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE
MAREMA criadores de animais, empresas industriais e comerciais de máquinas, implementos e equipamentos agropecuários, profissionais
liberais, artistas, órgãos públicos, artesãos, entidades sem fins lucrativos ou não, e demais empresas e/ou entidades legalmente constituídas, pessoas físicas, desde que com prévia inscrição junto à Comissão Central Organizadora e que tenham cumprido os requisitos para a
aquisição de espaço, que se regerá pelos valores constantes no anexo II do presente regulamento.
Paragrafo único: Não será admitida a exploração de atividades que possam gerar riscos aos visitantes ou ao patrimônio público, dos demais
expositores ou dos visitantes.
CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS
Art. 6º São objetivos da 3ª FEIRA DA BEZERRA E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MAREMA:
I. Fomentar e impulsionar o crescimento de vendas dos produtos produzidos pela agricultura familiar;
II. Estimular e incentivar a economia do Município, especialmente os ramos da indústria, comércio e agropecuária;
III. Difundir a produção e venda para novos mercados;
IV. Oportunizar o lançamento de novos produtos;
V. Divulgar as potencialidades do Município;
VI. Estimular a inclusão cultural.
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO
Art. 7º A realização e organização da 3ª FEIRA DA BEZERRA E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MAREMA, será
de competência da Prefeitura Municipal de Marema em conjunto com as Secretarias Municipais.
I. Comissão Central Organizadora – CCO, assim composta:
a. Eduardo Pereira Vargas
b. Katiani Basi Lunardi
c. Jovandra Dal Bello
d. Marlete Terezinha Lunardi
e. Valter Fedatto
f. Dulcineia Cenci
g. Ediane Gonçalves de Almeida
h. Paulo Zanini
i. Osmar Pagliari
j. Rovanir Peruzzo
k. Fabiano Vicelli Dellabetha
l. Julcicleia Zanchim
II. Auxiliarão na organização as Comissões de Trabalho:
a. De Alimentação e hospedagem;
b. De assessoria jurídica e Segurança;
c. De imprensa e divulgação;
d. De decoração, arte e paisagismo;
e. De infraestrutura, transporte, manutenção e obras;
f. De indústria, comércio e agropecuária;
g. De Shows artísticos;
h. De Recepção;
i. De saúde e Vigilância Sanitária;
j. De Lançamento Oficial e abertura;
k. Da Festa da polenta;
l. Da Feira da Bezerra;
m. De Exposição agropecuária, industrial e comercial;
n. De Diversões infantis.
o. Do Pedal da Polenta
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CAPÍTULO V
DA DATA DO EVENTO E PROGRAMAÇÃO
Art. 8º O evento iniciará no dia 10 de junho, à partir das 14:00 horas, com abertura para a visitação pública, e encerramento no dia 12 de
junho de 2022.
§ 1º. A feira contará com os seguintes eventos:
I. Lançamento Oficial;
II. Abertura;
III. Festa da polenta;
IV. Feira da Bezerra;
V. Exposição agropecuária, industrial e comercial;
VI. Show artístico cultural;
VII. Diversões infantis;
VIII. Pedal da Polenta
IX. Mateada.
§ 2º. Os eventos, dadas suas peculiaridades, terão regulamento próprio.
CAPÍTULO VI
DA CEDÊNCIA DE ESPAÇOS E DA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES
Art. 9º. O Município disponibilizará durante o período da 3ª FEIRA DA BEZERRA E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL
DE MAREMA, a utilização, gratuita ou onerosa, de espaços públicos para o desenvolvimento de atividades pertinentes ao evento, bem como
autorizará sua utilização, em caráter excepcional e precário, conforme a legislação local.
Art. 10º. O local de instalação das barracas ou estandes para comercialização de alimentos deverá seguir as normas estabelecidas pelo
município de Marema, pela Comissão central Organizadora, corpo de bombeiros, e vigilância Sanitária.
Parágrafo único. Excetua-se na vedação a venda de vinhos aos expositores desses produtos, relacionados à produção com origem na economia familiar.
CAPÍTULO VII
DAS DESPESAS
Art. 11º. Para a realização da 3ª FEIRA DA BEZERRA E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MAREMA, o Município
através da Secretaria da Agricultura poderá realizar despesas, através dos recursos orçamentários com observância da legislação vigente,
indispensáveis a viabilizar o evento, conforme segue:
I. Promoção e divulgação por qualquer meio;
II. Segurança;
III. Sonorização;
IV. Contratação de recursos humanos;
V. Infraestrutura e logística;
VI. Alimentação, transporte e hospedagem de convidados e demais de profissionais envolvidos no evento;
VII. Manutenção e limpeza do espaço;
VIII. Locação de veículos, equipamentos, máquinas, compra de combustíveis;
IX. Outras despesas indispensáveis para a realização do objeto.
CAPÍTULO VIII
DAS INSCRIÇÕES
Art. 12º Poderão participar produtores familiares, agricultores, micro e pequenos empresários, microempreendedores individuais, comprovadamente estabelecidos no município de Marema/SC, com prioridade na formalização da inscrição junto a Prefeitura.
Parágrafo único - para as demais empresas que tenham interesse em participar deverão realizar inscrição na Prefeitura de Marema/SC.
Art. 13º As inscrições para participação da feira serão feitas na Prefeitura Municipal de Marema, situada a Rua José Gaspari ,69, Centro,
prioritariamente para as empresas aqui sediadas de 20 de abril de 2022 até 1º de junho de 2022 no horário das 7:30 às 17:00 horas, quanto
aos empreendedores de outros Municípios a data se iniciará no dia 01 de maio até o dia 1° de junho de 2022.
§ 1° As inscrições para os espaços ficam limitados a reserva do possível;
§ 2° Ocorrendo vagas remanescentes as inscrições poderão ser realizadas até a data do evento.
Art. 14º No ato da inscrição o expositor deverá apresentar os seguintes documentos:
I. Cópia do CNPJ ou CPF;
II. Cópia do Alvará de localização;
III. Formulário de inscrição devidamente preenchido, que deverá ser retirado na Prefeitura Municipal de Marema, de acordo com Anexo III;
IV. Comprovante da taxa de inscrição paga na Prefeitura.
Parágrafo único. Somente serão aceitos um CPF ou CNPJ por estande.
V. Certidão negativa de débitos municipais para as empresas sediadas no município de Marema para requerer espaço com desconto mediante requerimento.
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Ficha de inscrição ANEXO III
CAPITÚLO IX
DOS VALORES DOS ESPAÇOS
Art. 15º Os valores para exploração dos estandes foram definidos pela Comissão central Organizadora, os quais estão dispostos na tabela
de Valores no Anexo II.
§ 1° Os expositores enquadrados como microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais sediados no município de Marema/SC, mediante requerimento terão desconto de 50% no preço público referente ao espaço para exposição.
§ 2° - Os estandes maiores serão cobrados valores equivalentes ao tamanho e espaço ocupado.
§ 3° - Serão vendidos os espaços até a cessação destes, sendo a escolha do local por ordem de inscrição confirmada mediante pagamento.
§ 4º - Os espaços para a agricultura familiar do município de Marema serão isentos de taxa de cobrança e utilizarão de espaço público à
cargo da administração.
Art. 16º O espaço dos brinquedos será para um único expositor.
Art. 17º No caso de desistência não haverá reembolso do valor pago na inscrição.
Art. 18º Para atuar como ambulante o preço será de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia.
Art. 19º Os valores dos patrocinadores serão definidos pela Comissão Central organizadora.
Art. 20 Os valores deverão ser recolhidos junto ao Setor de Tributação do Município de Marema.
Tabela de valores anexo II
CAPÍTULO XI
DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAMENTO
Art. 21º. A montagem dos estandes para os expositores será autorizada a partir das 7:00 horas do dia 08 de junho.
Parágrafo único. Os trabalhos de montagem dos estandes deverão estar encerrados até às 13:00hs do dia 10 de junho de 2022.
Art. 22º A desmontagem dos estandes será a partir do dia 12 de junho após o término da feira, podendo, excepcionalmente, ser deferido
horário diferenciado para atender demandas específicas.
Art. 23º Cada expositor fica responsável pelo seu espaço, onde providenciará o seu estande, sendo a montagem e desmontagem de sua
responsabilidade.
§ 1º. O local de cada expositor será definido pela Comissão Organizadora de acordo com critério de conveniência e oportunidade, levando-se
em conta a ordem de inscrição e pagamento das taxas; A divisão dos setores econômicos estão divididos pelo mapa da feira.
Art. 24º Os expositores deverão obediência ao seguinte:
I. A projeção horizontal de qualquer elemento da montagem, decoração de produtos expostos deverá, obrigatoriamente, estar totalmente
contida nos limites da área do estande. Não serão aceitas projeções sobre stands contínuos ou sobre a passagem do público;
II. Estão terminantemente proibidas demonstrações sonoras com equipamentos de áudio incompatíveis com o trabalho que é realizado em
uma feira comercial, e mesmo no interior dos estandes, o som deve ser ambiente, de forma a não perturbar outros expositores;
III. Vias de circulação: Fica absolutamente proibido fazer depósito de materiais, ferramentas, caixas ou produtos, nas vias de circulação.
Toda operação deve ser dentro dos limites dos stands. As empresas contratadas para montagem e/ou decoração dos stands são responsáveis pela remoção do entulho e material não utilizado;
IV. A Administração reserva o direito de transferir ao Expositor os custos gerados por danos aos materiais, caso este tiver agido com dolo.
V. Nas áreas sinalizadas e determinadas para saídas de emergência, extintores, hidrantes e betoneiras, é proibido armazenar qualquer tipo
de material, deixando os itens acima citados totalmente desobstruídos;
VI. A Organizadora manterá um serviço de limpeza geral do Evento. O serviço de limpeza atuará nas áreas de circulação, de administração
e sanitários. Os Expositores deverão cuidar da limpeza de seus estandes, bem como de seus serviços de copa, não depositando o entulho
produzido nos cestos de lixo dos corredores, visando o bem-estar dos visitantes;
VII. Reabastecimento e limpeza devem ocorrer fora do horário de realização do evento e os detritos de cada estande devem estar
acondicionados em sacos plásticos especiais e somente poderão ser colocados nas vias de circulação após o encerramento das atividades
do dia;
VIII. Através de sua Assessoria, a Organizadora promoverá, periodicamente, a divulgação do evento nos jornais, revistas e redes sociais,
sem custo adicional para o Expositor;
IX. O funcionamento dos estandes somente será permitido das 09:00 às 22:00 horas, exceto praça de alimentação que poderá ser estabelecido horários diferenciados pela Comissão Central Organizadora.
X. Só será permitida a comercialização de produtos produzidos e/ou confeccionados pelos expositores, conforme descrito no formulário de
inscrição.
Art. 25º Caso constatado desobediência em algum das exigências constantes nos incisos do art. 24 poderão ser aplicadas as seguintes
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penalidades:
I - Advertência por escrito cumulada com pena de multa, no valor correspondente 100 (cem) UFRMs (Unidade de Referência Fiscal Municipal
de Marema).
Art. 26º Será obrigatório o uso de crachá para identificação dos expositores.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 27º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Central Organizadora.
Marema/SC, 19 de abril de 2022
Mauri Dal Bello
Prefeito Municipal de Marema
Anexo II
Serão disponibilizados aos expositores, espaços com medidas estabelecidas na tabela e croqui abaixo, observando os seguintes valores:
ÁREA EXTERNA:
Área do Stand

Valor

3mx3m com tenda

R$ 700,00

3mx3m sem tenda

R$ 350,00

5mx5m com tenda

R$ 1300,00

5mx5m sem tenda

R$ 650,00

15mx5m sem tenda

R$ 1.500,00

ANEXO III
3ª FEIRA DA BEZERRA E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MAREMA
Ficha de Inscrição
Estande nº: __________
Razão Social: _____________________________________________
Nome Fantasia: ___________________________________________
Nome da Empresa: _________________________________________
Categoria: ________________________________________________
CNPJ/CPF: _______________________________________________
Responsável: ______________________________________________
Endereço: ______________________________________CEP:__________
Telefones: Fixo: __________________ Celular: ______________________
E-mail: ____________________________________
Nomes dos participantes: __________________________
Declaro estar ciente das normas contidas no Regulamento Geral da Feira.
Marema, ____/____/_______
_______________________
Expositor 			

_______________________
Secretário Municipal

Anexo IV
Formulário 01
Consumo de Energia
Expositor: _________________________________________________
Número do Estande: _____________________________
Este formulário deverá ser preenchido por todos os expositores, informando os equipamentos elétricos e descrevendo a voltagem de cada
um deles, para que se possa realizar o trabalho de rede elétrica no evento. A corrente elétrica fornecida é em 220 volts.
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KVAs

TOTAL: ________________
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CIDADE: CEP:
TELEFONE:
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____________________________
DATA: __________________________
NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL: ________________________
TELEFONE: __________________________________

PORTARIA Nº085-2022 TRANSFERENCIA VEÍCULO

Publicação Nº 3839093

PORTARIA Nº 85/2022
De 18 de abril de 2022
TRANSFERE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA MLM0506, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA À SECRETARIA DE SAÚDE E
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MAURI DAL BELLO, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a
Legislação em vigor.
CONSIDERANDO a necessidade de ajustar a lotação do veículo no patrimônio, despesas decorrentes mesmo, e demais finalidades da Administração Pública.
RESOLVE
Art. 1º - A transferência do seguinte veículo de departamento:
- Veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Placa MLM0506, da Secretaria da Educação, para à Secretaria Municipal de Saúde;
Art. 2º - Determinar ao setor de patrimônio as alterações e registros pertinentes.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.
Art. 4º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 18 de abril de 2022.
MAURI DAL BELLO
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra e local de costume
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Massaranduba
Prefeitura
LEI Nº 2247 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840392

LEI Nº 2247 DE 19 DE ABRIL DE 2022
Autoriza o Município de Massaranduba a filiar – se e contribuir anualmente com a UNDIME – União dos Dirigentes Municipais de Educação
do Estado de Santa Catarina (UNDIME/SC), e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber a todos os
habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina autorizado a filiar – se e a contribuir anualmente em favor da UNDIME/SC – União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº
79.363.123/0001-47.
Art. 2º A contribuição referida, terá cunho exclusivamente para as atividades da Entidade, conforme prescrito em seus Estatutos, não podendo haver desvio de finalidade.
Art. 3º A contribuição cessará pela dissolução da Entidade ou por outro meio Estatutário, bem como por revogação da Lei Autorizativa que
venha determinar sua condição de desfilado, o que será comunicado por escrito a UNDIME-SC.
Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotação orçamentária prevista no orçamento vigente.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Massaranduba,19 de abril de 2022.
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito
Publicado no expediente na data supra
VIVIANE HAFEMANN
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente

LEI Nº 2248 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840400

LEI Nº 2248 DE 19 DE ABRIL DE 2022
Autoriza o Município de Massaranduba a repassar auxílio para o Fundo de Melhorias da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina – FUMPOM, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber a todos os
habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município de MASSARANDUBA autorizado a repassar auxílio, com recursos do Convênio Municipal de Radiopatrulha, no valor
de R$ 12.153,23 (doze mil cento e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), para o Fundo de Melhorias da Polícia Militar – FUMPOM,
CNPJ nº 13.925.994/0001-07, C/C 940400-7, Agência 3582-3 do Banco do Brasil para aquisição de 01 (uma) armas de fogo – Espingarda
Pump CBC Military 3.0 RT 19 70 CH-3T , 750(setecentos e cinquenta) munições operacional CBC 12/70 CH-3T Treina e 1000(mil) munições
CBC 40 SW Treina, para o grupamento da Polícia Militar de Massaranduba/SC.
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria do Convênio Municipal de Radiopatrulha.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de publicação.
Massaranduba (SC), 19 de abril de 2022.
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal
Publicado no expediente na data supra
VIVIANE HAFEMANN
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente
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Publicação Nº 3840407

LEI Nº 2249 DE 19 DE ABRIL DE 2022
Revoga inciso IV do § 6º artigo Art. 3º da Lei nº 1669/2015, que cria e institui o Conselho Municipal de Política Cultural de Massaranduba
(CMPCM), dispondo sobre as diretrizes, composição e funcionamento deste Conselho e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber a todos os
habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica revogado inciso IV, § 6º do artigo Art. 3º da Lei nº 1669/2015, que cria e institui o Conselho Municipal de Política Cultural de
Massaranduba (CMPCM), dispondo sobre as diretrizes, composição e funcionamento deste Conselho.
Art. 2º Os demais dispositivos relativos ao aludido diploma legal, permanecem inalterados.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Massaranduba, 19 de abril de 2022.
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal
Publicado no expediente na data supra
VIVIANE HAFEMANN
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1524

Matos Costa
Prefeitura
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2022 CONCURSO PUBLICO 01/2022

Publicação Nº 3840464

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 001/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o
resultado final do Concurso Público n.º 01/2022, publicado através do Edital de Homologação n.º 020/2022 de 29 de Marco de 2022, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, para comparecer ao Departamento Municipal de Recursos Humanos no prazo de 30 (trinta) dias,
munido da documentação exigida, para fins de Nomeação/Posse no cargo para a qual foram classificados.
Em razão das solicitações das Secretarias Municipais de Saúde, de Assistência Social, de Educação, de Administração e de Viação Obras e
Urbanismo.
CARGO: ENFERMEIRO
N º INSC.

NOME DO CANDIDATO

NOTA

CLAS.

370

BIANCA NUNES FARIA

5,90

1º

271

JHENIFFER CABRAL MARTINS

5,50

2º

N º INSC.

NOME DO CANDIDATO

NOTA

CLAS.

142

ANA PAULA MARCONDES SILVEIRA

6,80

1º

N º INSC.

NOME DO CANDIDATO

NOTA

CLAS.

138

PAULA JULIANA SILVEIRA DA LUZ

5,20

7º

N º INSC.

NOME DO CANDIDATO

NOTA

CLAS.

449

MARIELE DE SOUZA MACHADO
CARNEIRO

8,00

1º

346

GABRIELI MACIEL

8,00

2º

N º INSC.

NOME DO CANDIDATO

NOTA

CLAS.

413

JEOVANEI RIBEIRO ALVES

9,54

1º

222

DALTON FAGUNDES

9,17

2º

25

VALDECIR DE QUEIROZ

8,83

3º

9

CRISTIANE HENKEL

8,81

4º

454

VILSON FERNANDES

8,23

5º

N º INSC.

NOME DO CANDIDATO

NOTA

CLAS.

261

JHONI EDUARDO JUNGLES

5,50

1º

N º INSC.

NOME DO CANDIDATO

NOTA

CLAS.

387

OTOMAR PEDRO WAGNER JUNIOR

8,30

1º

N º INSC.

NOME DO CANDIDATO

NOTA

CLAS.

405

SUELLEN DALLA COSTA

6,30

1º

325

NOME DO CANDIDATO

NOTA

CLAS.

138

KELIN KARINE GIBINSKI

6,20

1º

277

LUCIANE SCHEFFER GOMES

5,80

2º

CARGO: FARMACÊUTICO

CARGO: TECNICO DE FARMACIA

CARGO: RECEPCIONISTA

CARGO: MOTORISTA

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

CARGO: INSTRUTOR DE MUSICA

CARGO: NUTRICIONISTA

CARGO: PROFESSOR PEDAGOGO

CARGO: ASSITENTE SOCIAL ESCOLAR
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N º INSC.

NOME DO CANDIDATO

NOTA

CLAS.

133

ALINE MARIA DOS SANTOS

6,10

1º

N º INSC.

NOME DO CANDIDATO

NOTA

CLAS.

410

AMANDA SCHEFFER

7,00

1º

N º INSC.

NOME DO CANDIDATO

NOTA

CLAS.

429

SONIA APARECIDA RIBEIRO

4,24

1º

N º INSC.

NOME DO CANDIDATO

NOTA

CLAS.

102

ANDRE TARCISIO CARNEIRO

6,44

1º

CARGO: PSICÓLOGO ESCOLAR

CARGO: PROFESSOR DE ARTES

CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL – 40 HORAS
N º INSC.

NOME DO CANDIDATO

NOTA

CLAS.

484

PAULO SERGIO PIMENTEL

7,80

1º

CARGO: AGENTE DE DEFESA CIVIL
N º INSC.

NOME DO CANDIDATO

NOTA

CLAS.

358

CLEITON CHAYKOWSKI

8,39

1º

503

MARCOS REINALDO SOARES DA
SILVA

8,34

2º

196

GILLIAN JOICE SLOMSKI

8,31

3º

531

GEAN CARLOS CAMARGO FERREIRA 7,93

4º

486

GILVANE LUCINDO

7,00

5º

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II
N º INSC.

NOME DO CANDIDATO

NOTA

CLAS.

170

LUCAS JOSE CRUZ

8,30

1º

569

GUILHERME GONÇALVES DOS
SANTOS

8,00

2º

374

BRUNA GOMES

8,00

3º

O não comparecimento no prazo acima estipulado caracterizará desistência por parte do candidato, que perderá o direito ao concurso de
acordo com o item 10.6 do Edital, e será convocado o candidato imediatamente classificado na seq-ência do certame.
A Admissão/Nomeação e a Posse/ Exercício estão vinculados a apresentação prévia de toda a documentação citada no item 2. e subitens do
Edital do Concurso Publico. A listagem também pode ser retirada no departamento de recursos humanos, dentro do prazo legal.
Matos Costa, 20 de Abril de 2022.
PAULO BUENO DE CAMARGO
Prefeito Municipal

PORTARIA 239/2022

Publicação Nº 3840415

PORTARIA Nº 239/2022 – De 18 de Abril de 2022.
Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;
Considerando a Lei Municipal Complementar nº 023/2012, de 26 de junho de 2012, artigo 107 e seguintes - do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER férias regulamentares a Servidora investida em cargo de provimento em carreira e designada para ocupar o cargo de
responsável por setor, abaixo relacionada da Secretaria Municipal de Administração, especificando código, nome, cargo, número de dias,
período de aquisição e de gozo, conforme segue:
Cód
209

Cargo
Nome
Digitador de Proc. de Dados –
Camila Carneiro
AMUS / Setor de Licitações

Nº Dias
20 Dias

Período Aquisitivo
2019/2020

Período de Gozo
18/04/2022 a
07/05/2022
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Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura.
Paço do Contestado, 18 de Abril de 2022.
PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

DIRCEU JOANIM DE FREITAS
Assistente Administrativo I

ODERLAINE NOVENIA SCHWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I

PORTARIA 240/2022

Publicação Nº 3840458

PORTARIA Nº 240/2022 – De 18 de Abril de 2022.
Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;
RESOLVE:
Art. 1º - REINTEGRAR a pedido do servidor JONATHAN FELIPE ROSA, investido no cargo de provimento em Carreira do grupo ocupacional
de SERVIÇOS GERAIS na categoria funcional de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO, o qual estava afastado
para tratamento de Saúde, junto ao INSS, por liberação medica.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura.
Paço do Contestado, 18 de Abril de 2022.
PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

DIRCEU JOANIM DE FREITAS
Assistente Administrativo I

ODERLAINE NOVENIA SCHWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I

PORTARIA 241/2022

Publicação Nº 3840461

PORTARIA Nº 241/2022 – De 18 de Abril de 2022.
Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;
Considerando a Lei Municipal Complementar nº 023/2012, de 26 de junho de 2012, artigo 107 e seguintes - do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER férias regulamentares ao Servidor investido em cargo de provimento em carreira, abaixo relacionado da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, especificando código, nome, cargo, número de dias, período de aquisição e de gozo, conforme segue:
Cód
1155

Nome
Jonathan Felipe
Rosa

Cargo
Aux. Manutenção de Viação, Obras e Urbanismo

Nº Dias

Período Aquisitivo

20 Dias

2020/2021

Período de Gozo
18/04/2022 a
07/05/2022

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura.
Paço do Contestado, 18 de Abril de 2022.
PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

DIRCEU JOANIM DE FREITAS
Assistente Administrativo I

ODERLAINE NOVENIA SCHWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I
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Câmara Municipal
DECRETO 002/2022 - PONTO FACULTATIVO - TIRADENTES

Publicação Nº 3839197

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOS COSTA – SC
DECRETO LEGISLATIVO N° 002/2022
Sumula: DECRETA PONTO FACULTATIVO e dá outras providências.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, principalmente em face ao disposto no art. 45 e 47 da Lei Orgânica Municipal de Matos Costa;
DECRETA:
Art. 1°- Fica declarado "PONTO FACULTATIVO" na Câmara de Vereadores de Matos Costa /SC, no dia 22 de Abril de 2022 em razão do
feriado de Tiradentes.
Art. 2°- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Matos Costa/SC, 19 de Abril de 2022.
ALVIR TOMACHEUSKI
Presidente da Câmara de Vereadores
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Meleiro
Prefeitura
EXTRATO CONTRATO N° 057/2022

Publicação Nº 3840074

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº. 057/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MELEIRO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MELEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
Valor: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).
Vigência: Início: 13/04/2022 Término: 31/12/2022.
Data da assinatura: 13 de abril de 2022.

EXTRATO DE ADITIVO N° 004/2022 A ATA N° 023/2021

Publicação Nº 3839234

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Extrato Aditivo de Ata
Aditivo n.º 004/2022 (Acréscimo de Valor)
Ata de Registro de Preços nº. 023/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A POSSÍVEL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MELEIRO/SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESCRITAS NO
“ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA” DO PRESENTE EDITAL.
Valor Acrescido: R$ 5.315,14 (cinco mil, trezentos e quinze reais e quatorze centavos).
Data da assinatura: 05 de abril de 2022.

PORTARIA Nº 239-2022

Publicação Nº 3840222

PORTARIA n. º 239/2022
TRATA DA CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - ESF.
EDER MATTOS, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, da Lei
nº 809/2000 de 03 de abril de 2000 e suas alterações, Lei nº 910/2002 de 13 de março de 2002 e suas alterações, e Lei Complementar nº
034/2011 de 26 de dezembro de 2011 e suas alterações, determina:
CONTRATAR
Art. 1.º A Senhora CAMILA DANIELSKI ZEFERINO, para ocupar o cargo de Auxiliar de Enfermagem - ESF, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em substituição a servidora em virtude de vacância no cargo.
Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Meleiro, 19 de abril de 2022.
EDER MATTOS
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.
JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças
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Publicação Nº 3840226

PORTARIA n.º 240/2022
TRATA DA CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.
EDER MATTOS, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em
conformidade com a Lei nº 809/2000 de 03 de abril de 2000 e suas alterações, Lei nº 910/2022 de 13 de março de 2002 e suas alterações
e Lei Complementar n. º 034/2011, de 26 de dezembro de 2011 e suas alterações, determina:
CONTRATAR
Art. 1.º A Senhora JUDITE MACHADO MARTINS, para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 40 (quarenta)
horas semanais.
Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.
Art. 2.º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Meleiro, 19 de abril de 2022.
EDER MATTOS
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta secretaria na data supra.
JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças
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Mirim Doce
Prefeitura
CONTRATO 23/2022

Publicação Nº 3841123
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6CF2E19069ECAE07A8911A9194BAB58A5C23BD22

CONTRATO
CT 0023/2022-PM/SEC
TERMO DE CONTRATO de prestação de serviços n.° 0023/2022, que celebram entre si o MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE e a Empresa CLIMAR
ELETRO REFRIGERAÇÃO EIRELI
O Município De Mirim Doce, com sede à Rua Alfredo Cordeiro, 220, inscrito no CNPJ/MF nº 95.952.248/0001-69, neste ato representado por
seu Prefeito Municipal, Sr. Bernardo Peron, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa CLIMAR ELETRO REFRIGERAÇÃO EIRELI
, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.848.143/0001-50, estabelecida na Rodovia BR-470, 13901, sala 02, Pamplona , no Município de Rio do
Sul/SC, neste ato representada pelo Sr. Josiane Carlesso, portador da Carteira de Identidade nº 5026672 e CPF nº 072.210.929-66, residente e domiciliado na Rua Elma Lenzi, 350, Canta Galo, na cidade de Rio do Sul, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si
o presente TERMO DE CONTRATO, mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo
de acordo com o capítulo III da Lei nº 8.666/93 e alterações, e o Processo de Administrativo n.º 16/2022, instaurado através do Edital de
Pregão Presencial nº 10/2022, homologado no dia 14/04/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA,MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRIM DOCE
E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE/SC.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
1. O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura por 12 meses, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes,
de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
1.2.1. Os materiais/serviços deverão ser fornecidos de forma parcelada, devendo a proponente vencedora, proceder à entrega do mesmo no
local indicado, conforme solicitação do licitante no prazo máximo de 02 dias úteis, devidamente autorizado pelo responsável, da Secretaria.
1.2.2. A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias/serviços solicitadas.
1.2.3. Por ocasião do recebimento dos materiais/serviços, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de proceder e conferir
à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do
objeto licitado, obrigando-se a contratada a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.
1.2.4. A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pela substituição da mercadoria/serviços enviada, quando na ocasião do recebimento, for constatado que a mesma encontra-se com não conformidade, diferente da solicitação ou em desacordo com qualquer das
especificações.
1.2.5. O aceite dos materiais/serviços não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico
dos produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.
1.2.6. Caso a mercadoria/serviços seja recusada ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir
da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento.
1.2.7. A proponente vencedora fica obrigada aos acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor atualizado do contrato.
1.2.8 Caso a mercadoria/serviços seja de origem duvidosa, ou sem comprovação da origem e qualidade, o mesmo será devolvido.
1.2.9 Não serão aceitos mercadorias ou serviços, que não estejam de acordo com as recomendações especificadas na licitação, ex: marca,
variações do mesmo produto, etc.
1.2.10 Serão de inteira responsabilidade da proponente vencedora, as despesas diretas ou indiretas tais como: transporte, encargos sociais,
fiscais, trabalhistas, previdenciários ou de classe, o fornecimento da ART ou RRT de projeto em execução. Além de todos os ensaios, testes
e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, indenizações civis e qualquer outra que for devido a empregados no desempenho
dos serviços de entrega do objeto desta licitação, por conseguinte o Município de Mirim Doce fica isento de qualquer vínculo empregatício
com os mesmos.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO
1. O valor estimado ora contratado é de R$ 52.900,00 (cinquenta e dois mil e novecentos reais), de acordo com os preços consignados na
proposta apresentada no Processo de Administrativo n.º 16/2022, importando os valores por itens vencedores, identificados pela cópia da
Autorização de Fornecimento em anexo ao presente contrato, a qual é parte integrante do presente instrumento.
2. Nos preços contratados já estão inclusos além do lucro, taxas, fretes, impostos e descontos, quando for o caso, bem como todas as
despesas, diretas ou indiretas, o fornecimento da ART ou RRT de projeto em execução. Além de todos os ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, indenizações civis e qualquer outra que for devido a empregados no desempenho dos serviços de
entrega do objeto desta licitação, por conseguinte o Município de Mirim Doce fica isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.
3. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega do objeto, de acordo com o quantitativo solicitado e efetivamente entregue, bem como mediante a apresentação do documento fiscal atestado por Servidor Municipal competente.
4. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo
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de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do
§ 4º, do artigo 31, da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme
disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.
5. Os preços não serão reajustados.
6. Os preços somente serão revisados quando houver alteração dos valores, devidamente comprovada, nos termos do art. 65 da Lei nº
8.666/93 e alterações, mediante requerimento, devidamente instruído, a ser formalizado pela CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA – DO DOCUMENTO FISCAL
1. A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser emitida ao Município de Mirim Doce - Rua Alfredo Cordeiro, n.º 220 – Centro – 89.194-000 – Mirim
Doce – SC – CNPJ/MF 95.952.248/0001-69, e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação,
contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.
2. Quando for emitido a nota fiscal eletrônica, referente ao serviço solicitado, a CONTRATADA deverá enviar e-mail do referido documento,
imediatamente após a emissão do mesmo, para a Secretaria que o solicitou conforme e-mails a seguir:
educacao@mirimdoce.sc.gov.br Secretaria de Educação e Esportes;
agricultura@mirimdoce.sc.gov.br ; Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca;
comprasmd@mirimdoce.sc.gov.br ; Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças;
comprasassitencia@mirimdoce.sc.gov.br Secretaria de Assistência Social e Habitação;
saude@mirimdoce.sc.gov.br Secretaria da Saúde ;
garagem@mirimdoce.sc.gov.br Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos;
3. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o CONTRATANTE do ressarcimento de qualquer prejuízo para a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES
1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
a. Os materiais/serviços deverão ser fornecidos de forma parcelada, devendo a proponente vencedora, proceder à entrega do mesmo no
local conforme solicitação do licitante, no prazo máximo de 02 dias úteis, devidamente autorizado pelo responsável, da Secretaria, sem a
Exigência de valor mínimo e sem custos adicionais, de acordo com as especificações do Edital Pregão Presencial nº 10/2022 e seus anexos,
bem como da proposta apresentada no Processo de Administrativo nº 16/2022;
b. Responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias solicitadas;
c. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação previstas no Edital Pregão Presencial nº 10/2022 e em compatibilidade com as obrigações assumidas;
d. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
e. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato;
f. Exigir do Município, documento de autorização emitido pelo setor municipal competente, para a liberação dos materiais solicitados, a fim
de comprovar o seu fornecimento.
2. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
a. A definição do objeto deste Contrato;
b. Tomar todas as providências necessárias à execução do presente Contrato;
c. Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Prefeito, visando à fiscalização da execução do contrato;
d. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a cláusula quarta do presente instrumento;
e. Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido, mediante
requerimento formal protocolado pela CONTRATADA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos;
f. Providenciar a publicação resumida do contrato até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura;
g. Emitir, através do setor municipal competente, autorização para o fornecimento dos itens objeto do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES
1. Pelo atraso injustificado ou pela inexecução total do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes
sanções:
a. Advertência;
b. Multa, de até 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de descumprimento das cláusulas do Edital PP nº 10/2022 ou do presente
contrato;
c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco)
anos;
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
3. O atraso injustificado no fornecimento dos materiais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
por dia de atraso.
4. A multa referida acima não impede que a CONTRATANTE aplique as outras sanções previstas em Lei.
5. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado no prazo estipulado, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;
b. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização
a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de
rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.
3. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa.
4. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente
conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações, sem que
assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização.
CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
1. Na execução deste contrato aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93 e alterações, e ainda os preceitos gerais do direito público, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
2. A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir,
além de desconstituir os já produzidos.
3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios
gerais do direito.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
1. Fica eleito o foro da cidade de Taió (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando as partes, a qualquer foro que lhes
possa ser mais favorável.
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor, para todos os
efeitos de direito.
Mirim Doce, 18 de abril de 2022.
Município de Mirim Doce Empresa
Contratante Contratada
Testemunhas:
Micheli Dos Santos 			
CPF: 109.364.959-36 			

CONTRATO 24/2022

Nome: Horst Haake
CPF: 527.838.399-20

Publicação Nº 3841132
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 07B9FD483F2A1F33253074F817CD243AC134AF10

CONTRATO
CT 0024/2022-PM/SEC
TERMO DE CONTRATO de prestação de serviços n.° 0024/2022, que celebram entre si o MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE e a Empresa POUSO
DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA.

O Município De Mirim Doce, com sede à Rua Alfredo Cordeiro, 220, inscrito no CNPJ/MF nº 95.952.248/0001-69, neste ato representado por
seu Prefeito Municipal, Sr. Bernardo Peron, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa POUSO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.046.534/0001-66, estabelecida na Avenida 1° de maio n.° 462 – fundos, bairro Progresso, no Município
de Pouso Redondo/SC, neste ato representada pelo Sr. Jobis Rodrigues da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 4.404.892 e CPF nº
054.156.739-03, residente e domiciliado na Avenida 1° de maio n.° 462 – fundos, bairro Progresso, no Município de Pouso Redondo/SC,
doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente TERMO DE CONTRATO, mediante cláusulas e condições que aceitam,
ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o capítulo III da Lei nº 8.666/93 e alterações, e o Processo de
Administrativo n.º 16/2022, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 10/2022, homologado no dia 14/04/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA,MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRIM DOCE
E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE/SC.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
1. O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura por 12 meses, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes,
de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
1.2.1. Os materiais/serviços deverão ser fornecidos de forma parcelada, devendo a proponente vencedora, proceder à entrega do mesmo no
local indicado, conforme solicitação do licitante no prazo máximo de 02 dias úteis, devidamente autorizado pelo responsável, da Secretaria.
1.2.2. A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias/serviços solicitadas.
1.2.3. Por ocasião do recebimento dos materiais/serviços, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de proceder e conferir
à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do
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objeto licitado, obrigando-se a contratada a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.
1.2.4. A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pela substituição da mercadoria/serviços enviada, quando na ocasião do recebimento, for constatado que a mesma encontra-se com não conformidade, diferente da solicitação ou em desacordo com qualquer das
especificações.
1.2.5. O aceite dos materiais/serviços não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico
dos produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.
1.2.6. Caso a mercadoria/serviços seja recusada ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir
da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento.
1.2.7. A proponente vencedora fica obrigada aos acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor atualizado do contrato.
1.2.8 Caso a mercadoria/serviços seja de origem duvidosa, ou sem comprovação da origem e qualidade, o mesmo será devolvido.
1.2.9 Não serão aceitos mercadorias ou serviços, que não estejam de acordo com as recomendações especificadas na licitação, ex: marca,
variações do mesmo produto, etc.
1.2.10 Serão de inteira responsabilidade da proponente vencedora, as despesas diretas ou indiretas tais como: transporte, encargos sociais,
fiscais, trabalhistas, previdenciários ou de classe, o fornecimento da ART ou RRT de projeto em execução. Além de todos os ensaios, testes
e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, indenizações civis e qualquer outra que for devido a empregados no desempenho
dos serviços de entrega do objeto desta licitação, por conseguinte o Município de Mirim Doce fica isento de qualquer vínculo empregatício
com os mesmos.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO
1. O valor estimado ora contratado é de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), de acordo com os preços consignados na proposta apresentada no Processo de Administrativo n.º 16/2022, importando os valores por itens vencedores, identificados pela cópia da Autorização de
Fornecimento em anexo ao presente contrato, a qual é parte integrante do presente instrumento.
2. Nos preços contratados já estão inclusos além do lucro, taxas, fretes, impostos e descontos, quando for o caso, bem como todas as
despesas, diretas ou indiretas, o fornecimento da ART ou RRT de projeto em execução. Além de todos os ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, indenizações civis e qualquer outra que for devido a empregados no desempenho dos serviços de
entrega do objeto desta licitação, por conseguinte o Município de Mirim Doce fica isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.
3. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega do objeto, de acordo com o quantitativo solicitado e efetivamente entregue, bem como mediante a apresentação do documento fiscal atestado por Servidor Municipal competente.
4. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do
§ 4º, do artigo 31, da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme
disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.
5. Os preços não serão reajustados.
6. Os preços somente serão revisados quando houver alteração dos valores, devidamente comprovada, nos termos do art. 65 da Lei nº
8.666/93 e alterações, mediante requerimento, devidamente instruído, a ser formalizado pela CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA – DO DOCUMENTO FISCAL
1. A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser emitida ao Município de Mirim Doce - Rua Alfredo Cordeiro, n.º 220 – Centro – 89.194-000 – Mirim
Doce – SC – CNPJ/MF 95.952.248/0001-69, e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação,
contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.
2. Quando for emitido a nota fiscal eletrônica, referente ao serviço solicitado, a CONTRATADA deverá enviar e-mail do referido documento,
imediatamente após a emissão do mesmo, para a Secretaria que o solicitou conforme e-mails a seguir:
educacao@mirimdoce.sc.gov.br Secretaria de Educação e Esportes;
agricultura@mirimdoce.sc.gov.br ; Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca;
comprasmd@mirimdoce.sc.gov.br ; Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças;
comprasassitencia@mirimdoce.sc.gov.br Secretaria de Assistência Social e Habitação;
saude@mirimdoce.sc.gov.br Secretaria da Saúde ;
garagem@mirimdoce.sc.gov.br Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos;
3. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o CONTRATANTE do ressarcimento de qualquer prejuízo para a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES
1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
a. Os materiais/serviços deverão ser fornecidos de forma parcelada, devendo a proponente vencedora, proceder à entrega do mesmo no
local conforme solicitação do licitante, no prazo máximo de 02 dias úteis, devidamente autorizado pelo responsável, da Secretaria, sem a
Exigência de valor mínimo e sem custos adicionais, de acordo com as especificações do Edital Pregão Presencial nº 10/2022 e seus anexos,
bem como da proposta apresentada no Processo de Administrativo nº 16/2022;
b. Responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias solicitadas;
c. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação previstas no Edital Pregão Presencial nº 10/2022 e em compatibilidade com as obrigações assumidas;
d. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
e. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato;
f. Exigir do Município, documento de autorização emitido pelo setor municipal competente, para a liberação dos materiais solicitados, a fim
de comprovar o seu fornecimento.
2. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
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a. A definição do objeto deste Contrato;
b. Tomar todas as providências necessárias à execução do presente Contrato;
c. Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Prefeito, visando à fiscalização da execução do contrato;
d. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a cláusula quarta do presente instrumento;
e. Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido, mediante
requerimento formal protocolado pela CONTRATADA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos;
f. Providenciar a publicação resumida do contrato até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura;
g. Emitir, através do setor municipal competente, autorização para o fornecimento dos itens objeto do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES
1. Pelo atraso injustificado ou pela inexecução total do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes
sanções:
a. Advertência;
b. Multa, de até 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de descumprimento das cláusulas do Edital PP nº 10/2022 ou do presente
contrato;
c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco)
anos;
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
3. O atraso injustificado no fornecimento dos materiais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
por dia de atraso.
4. A multa referida acima não impede que a CONTRATANTE aplique as outras sanções previstas em Lei.
5. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado no prazo estipulado, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;
b. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização
a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de
rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.
3. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa.
4. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente
conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações, sem que
assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização.
CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
1. Na execução deste contrato aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93 e alterações, e ainda os preceitos gerais do direito público, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
2. A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir,
além de desconstituir os já produzidos.
3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios
gerais do direito.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
1. Fica eleito o foro da cidade de Taió (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando as partes, a qualquer foro que lhes
possa ser mais favorável.
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor, para todos os
efeitos de direito.
Mirim Doce, 18 de abril de 2022.
Bernardo Peron 				
Pouso Dedetizadora e Serviços LTDA
Município de Mirim Doce 			
Empresa
Contratante 				Contratada
Testemunhas:
Micheli Dos Santos 			
CPF: 109.364.959-36 			

Nome: Horst Haake
CPF: 527.838.399-20
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Modelo
Prefeitura
DECRETO Nº 143 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840885

DECRETO Nº 143/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SERVIDOR, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em conformidade com as Leis
Municipais nºs 970/90, 1.513/2004, 2.567/2022 e demais normas legais que sobre a matéria,
Considerando a Lei Municipal nº 2.414/2019, que dispõe sobre o Adicional de Insalubridade ou Periculosidade,
Considerando em especial o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT – elaborado para o Município de Modelo pela
Empresa SESI – Serviço Social da Indústria, definidos os graus e riscos em laudo próprio,
Considerando que o servidor ira exercer atividades consideradas insalubres, conforme definido no referido LTCAT.
DECRETA:
Art.1º - Fica concedido o Adicional de Insalubridade Técnica Cientifica ao Servidor público municipal Luiz Fernando Daneluz (2775-8) nomeado pelo decreto 122/2022 de 01/04/2022, no cargo de MÉDICO - PSF, nos graus e percentuais (sobre o vencimento base do Município)
de 20%.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC), aos 19 de abril de 2022.
DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e Publicado na Data Supra:
CLEBER EBERHART
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 076 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840481

PORTARIA Nº 076/2022 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO 008/2021, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial de conformidade
com as Leis Municipais nºs 971/90, 1.513/2002, Lei Orgânica Municipal, Edital de Processo Seletivo 008/2021 do Município de Modelo – SC
homologado pelo Decreto nº 015/2022 em 24.01.2022 e demais disposições legais sobre a matéria.
Considerando o interesse e necessidade publica no atendimento do departamento de Saúde e da continuidade no efetivo atendimento dos
serviços públicos;
Considerando a classificação do processo Seletivo 008/2021
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam convocados para contratação temporária e por prazo determinado até a data de 24 de janeiro de 2023, os aprovados no Processo Seletivo nº 008/2021 neste município de Modelo/SC, abaixo nominadas para desempenhar as atribuições do cargo com a respectiva
carga horária de 40 Horas Semanais observados os requisitos legais para o exercício do cargo:
- Cargo de Enfermeira (PSF/ESF), a Sra. JESSEICA VANESSA CORRADI DALAZEM ;
- Cargo de Técnica em Saúde Pública, a Sra. NELI PANDOLFO PEREIRA.
Art. 2º - As aprovadas citadas nesta Portaria deveram comparecer ao Setor de Recursos Humanos junto a Prefeitura municipal no prazo de
10 (dez) dias a contar desta data, para apresentação dos documentos para entrada em exercício a partir de 18/05/2022, conforme Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 3º - Não havendo interesse, o membro convocado deve manifestar-se por escrito, dentro do prazo citado no Art. 2º, solicitando a desistência da vaga.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC), aos 19 de abril de 2022.
DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e publicado na data supra:
CLEBER EBERHART
Secretária de Administração e Fazenda
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Mondaí
Prefeitura
LEI Nº 3.760, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839697

LEI Nº. 3.760, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Autoriza o Chefe do Executivo Municipal a celebrar Termos de Fomento/Colaboração e repassar recursos financeiros a entidades que especifica e dá outras providencias.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado, no exercício de 2022, a firmar Termos de Fomento/Colaboração, tendo
como objeto o repasse de recursos financeiros a título de Contribuição/Subvenção Social, visando atender a despesas correntes destinados
à implantação das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, mediante a efetivação de ações pedagógicas essenciais, das entidades
que especifica:
I – APP (ASSOC.DE PAIS E PROF.) DA ESCOLA DO ENSINO FUND. E INFANTIL PROF. GESSY SPIER AVERBECK, associação privada sem fins
lucrativos, com sede na Av. do Engenho, 1287, Centro, Município de Mondaí, inscrita no CNPJ sob nº. 05.884.819/0001-82, com valor de
até R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
II – ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL LAJU, associação privada sem fins lucrativos,
com sede na Rodovia 386, Km 06, em Vila Laju, Município de Mondaí, inscrita no CNPJ sob nº. 11.370.883/0001-48, com valor de até R$
10.000,00 (dez mil reais).
III – ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA REUNIDA DE LINHA TAIPA, associação privada sem fins lucrativos, sede em Linha
Taipa, Interior, Município de Mondaí, inscrita no CNPJ sob nº. 83.681.106/0001-25, com valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV – ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA BASICA PROFESSORA ELIZABETH RAMMINGER, associação privada sem fins
lucrativos, sede na Rua Antas, Centro, Município de Mondaí, inscrita no CNPJ sob nº. 80.634.496/0001-94, com valor de até R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
V – ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SONHO ENCANTADO, associação privada
sem fins lucrativos, sede na Rua Schuller, n° 460, Bairro Bela Vista, Município de Mondaí, inscrita no CNPJ sob nº. 20.511.107/0001-01, com
valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 1º O repasse de que trata o art. 1º será realizado de acordo com as solicitações de desembolso formuladas pelas entidades em, no máximo, 4 (quatro) parcelas anuais, observadas as condicionantes fixadas no Termo de Fomento/Colaboração.
§ 2º Os recursos para execução das despesas previstas nos incisos de I a III da presente Lei correm à conta do orçamento do Município do
exercício de 2022, conforme classificação abaixo:
Órgão: 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unid. Orçam.: 06.01 – Departamento de Ensino Fundamental
Proj./Ativ.: 2.034 – Manutenção Ensino Fundamental
Modalidade de Aplicação: (011) 3.3.50.00.00.00.00.00.00.0010 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins lucrativos.
§ 3º Os recursos para execução da despesa previstas no inciso IV da presente Lei correm à conta do orçamento do Município do exercício
de 2022, conforme classificação abaixo:
Órgão: 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unid. Orçam.: 06.02 – Departamento de Ensino Infantil
Proj./Ativ.: 2.037 – Manutenção Educação Infantil
Modalidade de Aplicação: (037) 3.3.50.00.00.00.00.00.00.0010 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins lucrativos.
§ 4º Os recursos para execução da despesa previstas no inciso V da presente Lei correm à conta do orçamento do Município do exercício
de 2022, conforme classificação abaixo:
Órgão: 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unid. Orçam.: 06.02 – Departamento de Ensino Infantil
Proj./Ativ.: 2.043 – Manutenção Creches Municipais
Modalidade de Aplicação: (046) 3.3.50.00.00.00.00.00.00.0010 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins lucrativos.
Art. 2º A liberação dos recursos fica condicionada ao cumprimento dos termos da Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014 (art. 31 e art. 32)
pelo Poder Executivo Municipal, devendo ser encaminhados ao Poder Legislativo os procedimentos adotados pelo Município.
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Art. 3° As entidades beneficiadas deverão cumprir os Planos de Trabalhos apresentados, atender às regras da Lei Federal 13.019/2014 e
prestar contas dos recursos recebidos dentro dos prazos e condições estabelecidas nos Termos de Fomento/Colaboração.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mondaí, 19 de abril de 2022.
VALDIR RUBERT,
Prefeito Municipal de Mondaí.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1538

Monte Carlo
Prefeitura
DECRETO Nº 58/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840665

DECRETO Nº 58/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
“AUTORIZA A PREFEITA MUNICIPAL A PROMOVER A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
SONIA SALETE VEDOVATTO, Prefeita Municipal de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com o fundamento na Lei Orgânica Municipal, no Código Tributário Municipal e demais legislações pertinentes,
DECRETA:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Monte Carlo, autorizado a promover a abertura de crédito adicional no valor de R$ 71.968,87(setenta e um mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos) para a seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 03 – Atenção Básica
Projeto./Atividade: 2.033 – Atenção Básica à Saúde
Elemento de Despesa 12 - 3.3.90.00.00.00.00.0.3.38.0038.0008
Valor: R$ 71.968,87 (setenta e um mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
Art. 2º. Para a abertura do Crédito, de que trata o artigo anterior, será utilizado recurso do superávit do exercício anterior:
Art. 3°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Monte Carlo, 19 de abril de 2022.
SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal
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Monte Castelo
Prefeitura
2° TERMO DE APOSTILAMENTO AUTO POSTO DE LUCA

Publicação Nº 3840868

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2022
Apostilamento ao contrato 011/2022, referente ao Processo de Compra 005/2022, Pregão Presencial 003/2022, cujo objeto é a contratação
de pessoa jurídica para fornecimento de combustivel para os veículos da frota municipal, celebrado com AUTO POSTO DE LUCA LTDA, inscrito no CNPJ nº 82.904.210/0001-79.
Realiza-se o presente apostilamento com fundamento:
a) Art. 65, II, 'd' da Lei 8.666/93;
b) Conforme justificativa do fornecedor, protocolado em 13/04/2022;
c) Conforme Parecer Técnico protocolado em 13/04/2022;
d) Conforme Parecer Juridico nº 036/2022, emitido em 19/04/2022.
Diante do reequilíbrio econômico financeiro concedido para os itens registrados, os valores passam a ser os seguintes:
Item
01
02

Descrição do Material
Óleo Diesel S-500
Gasolina Comum Filtrada

Unid.
Lt
Lt

Preço Unit. Antigo
R$ 5,84
R$ 6,417

Preço Unit. Atual
R$ 5,86
R$ 6,52

Junte-se cópia do presente termo ao respectivo instrumento contratual.
Publique-se e comunique a secretaria Solicitante o lançamento deste termo no sistema para devidos fins.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato, que ficam aqui ratificadas.
Monte Castelo, 19 de abril de 2022.
João Rafael Fianco Filho
Secretário de Administração e Planejamento

ATA 19 04 2022 CREDENCIAMENTO 005

Publicação Nº 3839727

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Modalidade: Chamada Pública para Credenciamento Nº 005/2022
Aos dezenove dias do mês de abril de 2022, as dez e trinta minutos, reuniram-se na sede da Prefeitura Municipal de Monte Castelo, os
membros da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 393/2021, de 14 de Setembro de 2.021, sendo designado
como Presidente neste processo a Sra. Andreza da Silveira, para Certame Público de julgamento do Processo Licitatório Nº 028/2022,
Credenciamento Nº 005/2022. Aberta a sessão, registrou-se o recebimento dos envelopes contendo os documentos das empresas/pessoas
interessadas em contratar com o Município, tendo por objeto o credenciamento pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, para Contratação
de microempreendedores individuais, objetivando a futura e eventual contratação de serviços de: Pedreiro, Eletricista, Pintor, Serralheiro
e Jardinagem, com qualificação técnica específica, a serem executados conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Monte Castelo,
para reforma, manutenção, construção, recuperação e reconstrução de obras públicas, bem como todo e qualquer trabalho relacionado às
profissões, conforme Termo de Referência – Anexo I, conforme segue:
Henrique Dzuman _CNPJ 30.835.315/0001-10; Adriano Gonçalves Fernandes_CNPJ 36.346.424/0001-50; Marcelo Prestes de Souza_ CNPJ
38.049.555/0001-09 e Juares Aparecido Moraes_CNPJ 21.367.730/0001-03
Ato seguinte, foi feita a abertura dos envelopes e conferência dos mesmos pela Comissão de Licitações, foram declaradas credenciadas
neste processo as empresas/pessoas como segue:
Nome
Henrique Dzuman _CNPJ 30.835.315/0001-10
Adriano Gonçalves Fernandes_CNPJ 36.346.424/0001-50
Marcelo Prestes de Souza_ CNPJ 38.049.555/0001-09
Juares Aparecido Moraes_CNPJ 21.367.730/0001-03

Profissão/Especialidade
Eletricista
Pedreiro; Servente de Pedreiro; Pintor; Ajudante de Pintor
Pedreiro; Servente de Pedreiro.
Pintor; Jardinagem;

Pelo período de validade do presente procedimento público de contratação. Nada mais tendo a ser tratado, lavrou-se a presente Ata, sendo
assinada pela Presidente da Comissão de Licitações e demais membros. E, em nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual
foi lavrada a presente ata que após lida foi assinada pelos presentes. Monte Castelo, 19 de Abril de 2022.
Andreza da Silveira
Presidente
Susan Paulista
Membro

Monia Regina Krindges
Membro
Wilson Alves Ribeiro
Membro

Viviane de Fátima F. do Livramento
Membro
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ATA PREGÃO 012

Publicação Nº 3840507

PROCESSO LICITATÓRIO 031/2022
Ata de abertura e Julgamento do
Pregão Presencial nº 012/2022 – Registro de Preço
Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na sala da divisão de compras e licitações da Prefeitura
Municipal de Monte Castelo, reuniu-se a comissão de Licitação, designada pela Portaria nº 394/2021, de 14 de Setembro de 2.021, sendo
designado como Pregoeira neste processo a Sra. Andreza da Silveira, juntamente com o grupo de apoio, para a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preço e os documentos de habilitação relativa à licitação para Contratação sob
a forma fracionada ao longo de até 12 (doze) meses de: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
TERCEIRIZADA, destinados à manutenção dos serviços municipais. Iniciaram-se os trabalhos verificando os PARECERES (Contábil e Jurídico), os quais legitimaram a abertura do referido processo licitatório. Participou do presente certame, devidamente cadastrada e credenciada
a Empresa, ANA CARDOSO EIRELI CNPJ 01.265.365/0001-00, representada pelo senhor Gabriel Aaron Luiz CPF 090.025.559-54. A licitante
entregou tempestivamente os envelopes de Proposta de Preços e da Habilitação. Dando continuidade, a Pregoeira solicitou aos membros da
equipe de apoio e a licitante presente que rubricassem os envelopes e que conferissem sua inviolabilidade, em seguida passou-se à fase de
análise da Proposta com a abertura do envelope identificado com o número 01 – Proposta de Preço e a devida conferência do seu conteúdo,
estando a proposta de acordo com o exigido no edital. Não houve disputa de lances em razão da empresa ANA CARDOSO EIRELI, ser a única
participante no certame. Após a análise dos documentos de habilitação jurídica, a Comissão constatou que a licitante apresentou a Certidão
Negativa Federal vencida, desta forma, conforme o disposto no Capítulo VII- Seção II- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO, Item
1.7, abriu-se o prazo de 05 dias úteis, para a apresentação do documento. A Pregoeira classificou a licitante conforme segue:
Empresa: ANA CARDOSO EIRELI
Item

Especificação do cargo

Carga/horária

01
02
03
04
05
06
07

MOTORISTA
SERVIÇOS GERAIS
MERENDEIRA
RECEPCIONISTA
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

40
40
40
40
40
40
40

Hr/semanais
Hr/semanais
Hr/semanais
Hr/semanais
Hr/semanais
Hr/semanais
Hr/semanais

Quantidade de
Valor unitário por profissional incluíprofissionais
do todos os encargos e tributos
03
R$ 2.891,00
04
R$ 2.898,00
04
R$ 2.898,00
02
R$ 2.990,00
04
R$ 5.585,00
01
R$ 4.349,00
01
R$ 5.964,00
PREÇO GLOBAL TOTAL (12 MESES)

Valor Total Mensal R$
R$ 8.673,00
R$ 11.592,00
R$ 11.592,00
R$ 5.980,00
R$ 22.340,00
R$ 4.349,00
R$ 5.964,00
R$ 845.880,00

A Empresa só será declarada habilitada e vencedora, após a apresentação do documento atualizado. E, em nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que após lida foi assinada pelos presentes. Monte Castelo, 19 de abril de 2022.
Andreza da Silveira
PREGOEIRA

Viviane de Fátima F. do Livramento 			
EQUIPE DE APOIO				

Susan Paulista
EQUIPE DE APOIO

Wilson Alves Ribeiro
EQUIPE DE APOIO

Claudinei Fernandes
EQUIPE DE APOIO

ANA CARDOSO EIRELI 				
CNPJ 01.265.365/0001-00
Gabriel Aaron Luiz CPF 090.025.559

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA RESPONSABILIZAÇÃO DE EMPRESA Nº 002/2021

Publicação Nº 3839522

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA RESPONSABILIZAÇÃO DE EMPRESA Nº 002/PORTARIA Nº 395/2021
RELATÓRIO FINAL
Aos vinte e três do mês de março de dois mil e vinte e dois, na sede da Prefeitura Municipal de Monte Castelo, na Rua Alfredo Becker, 385 –
Centro – Monte Castelo/SC, na sala do Departamento de Projetos, presente: Dair Kaczmarek, matrícula nº 927402, a servidora Gleice Fabiana Grein, matrícula nº 736902 e o Servidor Kauê Rafael Oracz, matrícula nº 919501, respectivamente presidente e membros da Comissão do
Processo Administrativo designado pela Portaria nº 395/2021, do Senhor Prefeito, foram iniciados os trabalhos destinados à leitura, exame
e análise da Documentação solicitada aos setores de Licitação e Contratos, Contabilidade e Engenharia, após análise da documentação os
membros da Comissão, por unanimidade de votos, decidiram declarar a REVELIA da empresa WR CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede administrativa na BR 280, nº 1674 – Vila Nova – Rio Negrinho/SC, inscrita
no CNPJ sob n.º 30.150.827/0001-42, em razão de devidamente notificada por publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM publicado
na data de 17/09/2021 e por AR, deixou de apresentar qualquer defesa.
Após análise, restou inequívoca a ocorrência das seguintes irregularidades:
• Atraso injustificado da obra desde o início e execução lenta;
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• Falta de equipamentos e mão de obra qualificada;
• Falta de acompanhamento técnico responsável (encarregado) pela empresa nas obras;
• Falta de projetos impressos fornecido aos funcionários para execução da obra;
• Em vistoria realizada na obra foi constatada que a empresa não executou os serviços contratados;
• Aproximadamente 70% das bocas de lobo terão de ser reformadas, pois foram danificadas durante a execução da sub-base;
• Prazo de execução de obra vencido;
• Lentidão do cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento,
nos prazos estipulados;
• Paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.
Desta forma, impõe-se a aplicação das penalidades nos termos que previsto na Lei n. 8.666/93. Destarte, considerando o abandono da
obra, inequívoco prejuízo temporal e outros ocasionadas a Administração Pública, a Comissão Opina pela aplicação da Pena “Declaração de
inidoneidade para licitar e ou contratar com a Administração Pública”, nos termos que previsto no inciso IV, do artigo 87, da Lei 8.666/93.
DAIR KACZMAREK
GLEICE FABIANA GREIN 		

KAUÊ RAFAEL ORACZ

EXTRATO TERMO DE ADESÃO ADRIANO CREDENCIAMENTO 005

Publicação Nº 3839732

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------Contrato nº: Termo de Adesão
Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Castelo
Contratada: Adriano Gonçalves
Vigência:19/04/2022 a 24/03/2023.
Licitação: Credenciamento 005/2022
Objeto: CREDENCIAMENTO DE microempreendedores individuais, objetivando a futura e eventual contratação de serviços de: Pedreiro,
Eletricista, Pintor, Serralheiro e Jardinagem, com qualificação técnica específica, a serem executados conforme necessidade da Prefeitura
Municipal de Monte Castelo, para reforma, manutenção, construção, recuperação e reconstrução de obras públicas, bem como todo e qualquer trabalho relacionado às profissões.
Item: Pedreiro; Servente de Pedreiro; Pintor; Ajudante de Pintor.
Monte Castelo, 19 de abril de 2022.

EXTRATO TERMO DE ADESÃO HENRIQUE CREDENCIAMENTO 005

Publicação Nº 3839730

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------Contrato nº: Termo de Adesão
Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Castelo
Contratada: Henrique Dzuman
Vigência:19/04/2022 a 24/03/2023.
Licitação: Credenciamento 005/2022
Objeto: CREDENCIAMENTO DE microempreendedores individuais, objetivando a futura e eventual contratação de serviços de: Pedreiro,
Eletricista, Pintor, Serralheiro e Jardinagem, com qualificação técnica específica, a serem executados conforme necessidade da Prefeitura
Municipal de Monte Castelo, para reforma, manutenção, construção, recuperação e reconstrução de obras públicas, bem como todo e qualquer trabalho relacionado às profissões.
Item: Eletricista
Monte Castelo, 19 de abril de 2022.

EXTRATO TERMO DE ADESÃO JUARES CREDENCIAMENTO 005

Publicação Nº 3839734

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------Contrato nº: Termo de Adesão
Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Castelo
Contratada: Juares Aparecido Moraes
Vigência:01/04/2022 a 24/03/2023.
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Licitação: Credenciamento 005/2022
Objeto: CREDENCIAMENTO DE microempreendedores individuais, objetivando a futura e eventual contratação de serviços de: Pedreiro,
Eletricista, Pintor, Serralheiro e Jardinagem, com qualificação técnica específica, a serem executados conforme necessidade da Prefeitura
Municipal de Monte Castelo, para reforma, manutenção, construção, recuperação e reconstrução de obras públicas, bem como todo e qualquer trabalho relacionado às profissões.
Item: Pintor; Jardinagem.
Monte Castelo, 19 de abril de 2022.

EXTRATO TERMO DE ADESÃO MARCELO CREDENCIAMENTO 005

Publicação Nº 3839738

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------Contrato nº: Termo de Adesão
Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Castelo
Contratada: Marcelo Prestes de Souza
Vigência:19/04/2022 a 24/03/2023.
Licitação: Credenciamento 005/2022
Objeto: CREDENCIAMENTO DE microempreendedores individuais, objetivando a futura e eventual contratação de serviços de: Pedreiro,
Eletricista, Pintor, Serralheiro e Jardinagem, com qualificação técnica específica, a serem executados conforme necessidade da Prefeitura
Municipal de Monte Castelo, para reforma, manutenção, construção, recuperação e reconstrução de obras públicas, bem como todo e qualquer trabalho relacionado às profissões.
Item: Pedreiro; Servente de Pedreiro.
Monte Castelo, 19 de abril de 2022.
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Morro da Fumaça
Prefeitura
CONCURSO PUBLICO Nº 001/2022

Publicação Nº 3840593

Edital de Convocação Referente ao Concurso Publico nº 001/2022
AGENOR CORAL, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o que estabelece a Lei Orgânica do Município: Convoca os aprovados no Processo Seletivo, referente ao edital 001/2022, conforme lista abaixo, para
no prazo de 30 dias a contar da data desta publicação a comparecerem a sede desta Prefeitura, situada a Rua 20 de Maio, n° 100 – Centro,
no horário das 08:00h às 12:00 e das 13:00 às 17:00 para início dos procedimentos relativos à contratação.
AGENTE SOCIAL CRAS
COLOCAÇÃO
01º

NOME CANDIDATO
MICHELI GOLOMBIESKI BERTAN

COORDENADOR TÉCNICO DO CRAS
COLOCAÇÃO
01º

NOME CANDIDATO
GABRIELLA SILVANO CRAVEIRO

ADVOGADO CREAS
COLOCAÇÃO
01º

NOME CANDIDATO
AMANDA CUSTODIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CREAS
COLOCAÇÃO
01º

NOME CANDIDATO
MANUELLA RODRIGUES BRESSAN

COORDENADOR TÉCNICO CREAS
COLOCAÇÃO
01º

NOME CANDIDATO
ISRAEL KEOMA MACHADO FRANCISCO

ORIENTADOR SOCIAL CREAS
COLOCAÇÃO
01º
02º

NOME CANDIDATO
JOSIANE TRESI XAVIER
GABRIELA ELIAS SABINO

Morro da Fumaça, 20 de Abril de 2022
AGENOR CORAL
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
ROBERTO JOSÉ SAVIO CAETANO
Secretário Municipal do Sistema Econômico
Publicado no site https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/

CONCURSO PUBLICO Nº 001/2022 2

Publicação Nº 3840607

Edital de Convocação Referente ao Concurso Publico nº 001/2022
AGENOR CORAL, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o que estabelece a Lei Orgânica do Município: Convoca os aprovados no Processo Seletivo, referente ao edital 001/2022, conforme lista abaixo, para
no prazo de 30 dias a contar da data desta publicação a comparecerem a sede desta Prefeitura, situada a Rua 20 de Maio, n° 100 – Centro,
no horário das 08:00h às 12:00 e das 13:00 às 17:00 para início dos procedimentos relativos à contratação.
ENGENHEIRO FLORESTAL OU AGRÔNOMO
COLOCAÇÃO
01º

NOME CANDIDATO
MARIO ANTONIO DE GODOI CORREIA

Morro da Fumaça, 20 de Abril de 2022
AGENOR CORAL
Prefeito Municipal
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REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
ROBERTO JOSÉ SAVIO CAETANO
Secretário Municipal do Sistema Econômico
Publicado no site https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019 30

Publicação Nº 3840613

Edital de Convocação Referente Concurso Público Edital nº 001/2019
AGENOR CORAL, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o que
estabelece a Lei Orgânica do Município:
Convoca o aprovado no Concurso Público, referente ao edital 001/2019, conforme lista abaixo, para no prazo de 30 dias a contar da data
desta publicação a comparecer a sede desta Prefeitura, situada a Rua 20 de Maio, n° 100 – Centro, no horário das 08:00h às 12:00h e das
13:00 as 17:00 para início dos procedimentos relativos à nomeação.
PEDREIRO
COLOCAÇÃO
08º

NOME CANDIDATO
MIZAEL WARMELING

Morro da Fumaça, 20 de Abril de 2022.
AGENOR CORAL
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
ROBERTO JOSÉ SAVIO CAETANO
Secretário Municipal do Sistema Econômico
Publicado no site https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 1

Publicação Nº 3840611

Edital de Convocação Referente ao Processo Seletivo nº 001/2022
AGENOR CORAL, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o que estabelece a Lei Orgânica do Município: Convoca os aprovados no Processo Seletivo, referente ao edital 001/2022, conforme lista abaixo, para
no prazo de 48h a contar da data desta publicação a comparecerem a sede desta Prefeitura, situada a Rua 20 de Maio, n° 100 – Centro, no
horário das 08:00h às 12:00 e das 13:00 às 17:00 para início dos procedimentos relativos à contratação.
ZELADOR
COLOCAÇÃO
01º
02º
03º

NOME CANDIDATO
TAIZ DA SILVA COSTA CLEMENTE
ANDREA DE SOUZA
SIRLENE DA ROSA FURMANSKI

ORIENTADOR SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
COLOCAÇÃO
01º

NOME CANDIDATO
DENISE CASSETARI

MÉDICO ESF
COLOCAÇÃO
01º

NOME CANDIDATO
CELSO CASTELAN DA CUNHA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
COLOCAÇÃO
01º
02º

NOME CANDIDATO
HELENA DA ROSA LOPES
FRANCIELI FRASSON

Morro da Fumaça, 20 de Abril de 2022
AGENOR CORAL
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
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ROBERTO JOSÉ SAVIO CAETANO
Secretário Municipal do Sistema Econômico
Publicado no site https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/

REGISTRO DE PREÇO 056/2022

Publicação Nº 3840057
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1D878F4F56E4C58FBF489EA002E67C172D15AAEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA – SC
Processo Administrativo: 56/2022
Modalidade: Pregão 56/2022
Tipo de julgamento: Menor Preço
Tipo de comparação: Por Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E AFINS.
A comissão de Licitação da MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, nomeada pelo(a) Decreto - 9/2022, no exercício de suas atribuições, torna público para
conhecimento dos interessados que se realizará no dia 03 de maio de 2022, ás 13:30:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA, a
reunião de recebimento e abertura das propostas, conforme determina o Edital de Licitações nº. 56/2022, na modalidade de Pregão.
Informamos ainda que se encontra disponível o edital em sua integra nos meios de comunicação conforme o que determina a legislação vigente.
MORRO DA FUMAÇA - SC, 19 de abril de 2022
DIEGO ELIAS ESTEVAM
Integrante de Comissão
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Morro Grande
Prefeitura
DECRETO 31-2022

Publicação Nº 3839078

DECRETO Nº 31 /2022
DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS
O Prefeito Municipal de Morro Grande, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece o inciso VI do artigo 52
da Lei Orgânica Municipal:
DECRETA:
Art. 1º Fica decretado ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais de Morro Grande no dia 22 de abril de 2022 (sexta
feira).
Art. 2º Em caso de necessidade de determinada Secretaria e/ou Departamento, poderá ocorrer convocação pelo respectivo superior hierárquico, de forma individual ou coletiva para o cumprimento normal da jornada de trabalho no referido dia.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Morro Grande, 19 de abril de 2022.
CLELIO DANIEL OLIVO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15-2022 - PMMG

Publicação Nº 3841743

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8094CB266834DFBB5ECDD012BB21E2D82475347F
Contrato nº:
Contratante:

15/2022/PMMG
Prefeitura Municipal de Morro Grande

Contratado:

Fórmula Pavimentação Urbana Eireli

Valor (R$):
Data da Assinatura:
Vigência Inicial:
Vigência Final:
Dotações:
Licitação:

325.249,42
13/04/2022
13/04/2022
31/12/2022
(102) 3002.2018.44905198, (135) 3002.2018.44905198
Edital de Tomada de Preços n° 2/2022/PMMG

Objeto Resumido:

Contratação de obra de pavimentação asfáltica na estrada municipal Rio do Meio, com extensão total de 380,00 metros
lineares (estaca 62+0,00 a 81+0,00).

Espécie:

Execução de obra

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16-2022 - PMMG

Publicação Nº 3841747

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 85AEB7DB9BF8881131B3E1ACD4CF3E49DE004054
Contrato nº:
Contratante:

16/2022/PMMG
Prefeitura Municipal de Morro Grande

Contratado:

Fórmula Pavimentação Urbana Eireli

Valor (R$):
Data da Assinatura:
Vigência Inicial:
Vigência Final:
Dotações:
Licitação:

183.957,31
14/04/2022
14/04/2022
31/12/2022
(102) 3002.2018.44905198, (135) 3002.2018.44905198
Edital de Tomada de Preços n° 3/2022/PMMG

Objeto Resumido:

Contratação de obra de pavimentação asfáltica na estrada municipal Santa Bárbara, com extensão total de 170,00 metros
lineares (estaca 28+0,00=c a estaca 36+10,0m)

Espécie:

Execução de obra
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Publicação Nº 3841758

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 785A8A8D2BE50AC53B1F9392D962B53B87CAAC7A
Contrato nº:
Contratante:

17/2022/PMMG
Prefeitura Municipal de Morro Grande

Contratado:

Fórmula Pavimentação Urbana Eireli

Valor (R$):
Data da Assinatura:
Vigência Inicial:
Vigência Final:
Dotações:
Licitação:

366.115,65
18/04/2022
18/04/2022
31/12/2022
(102) 3002.2018.44905198, (135) 3002.2018.44905198
Edital de Tomada de Preços n° 4/2022/PMMG

Objeto Resumido:

Contratação de obra de pavimentação asfáltica na estrada municipal Santa Bárbara, com extensão total de 340,00 metros
lineares (estaca 36+10,00 a estaca 53+10,00m)

Espécie:

Execução de obra
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Navegantes
Prefeitura
ANULAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N° 51/2022 PMN

Publicação Nº 3841681

ANULAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N° 51/2022 PMN
Considerando o poder discricionário que detém o poder público de rever seus atos;
Considerando que, o procedimento de homologação e emissão da ata de Registro de Preços n° 51/2022 PMN não poderia ter sido realizado
antes da finalização do prazo concedido a licitante para apresentar a certidão de FGTS válida (conforme benefício da Lei 123/2006);
O Município de Navegantes comunica a ANULAÇÃO da homologação do Processo n° 51/2022 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO
DE MAQUINÁRIOS, PARA REPAROS (REMOÇÃO E COLOCAÇÃO) DE LAJOTAS SEXTAVADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC.
Franciele Justino
Pregoeira
Equipe de Apoio
Secretária de Administração.
Navegantes, 19 de abril de 2022.

ATA CREDENCIAMENTO 56/2022 PMN

Publicação Nº 3840177

ATA CREDENCIAMENTO 56/2022 PMN
Aberto o certame as quatorze horas do dia treze de abril de dois mil e vinte e dois, no auditório do Paço Municipal, com a presença da Comissão Permanente nomeada pela Portaria nº 739 de doze de fevereiro de dois mil e vinte um para abertura dos envelopes do Credenciamento
56/2022 PMN cujo objeto é Credenciamento de leiloeiro oficial para alienação de bens móveis de qualquer natureza, inservíveis e sucatas
incorporados ao patrimônio público do município de Navegantes/SC, para preparação, organização e condução de leilão. Estavam presentes
no certame Vanessa Priscila Brassain e Osmar Sergio Costa. Participam do credenciamento: Osmar Sergio Costa, Fabio Marlon Machado,
Vanessa Priscila Brassiani, Ulisses Donizete Ramos, Simone Wenning, Giovano Avila Alves, Rodrigo Schmitz, Varone Pasqual Drabach Filho,
Cesar Luis Moresco, Eduardo Schmitz, Giancarlo Peterlongo Lorenzini Menegotto, Daniel Elias Garcia, Alex Willian Hoppe, Paulo Alexandre
Heiseler, Julio Ramos Luz, Diorgenes Valerio Jorge, Michele Pacheco da Rosa Sandor, Arídina Maria do Amaral, Anderson Luchtenberg,
Rogério Damiani, Magnun Luiz Serpa, Marileia May, João Paulo Sampaio Damiani, Nelson Zampieri, Marcus Rogério Araujo Samoel, Jorge
Vinicius de Moura Correa, Paulo Roberto Worm, Roger Wenning, Sabrina da Silva Pereira Eckelberg, Paulo Pizzolatti Neto, Marcos Alessandro
Zampieri, Janine Ledoux Krobel Lorenz, Rodolfo da Rosa Schontag e Jefferson Eduardo Zampieri. Foram abertos os envelopes e verificou
que Marcus Rogério Araujo Samoel apresentou documento de identidade com data superior a 10 (dez anos de expedição), item 4.1 letra a
(Cópia Autenticada de documento de identidade (Registro Geral de Identificação) expedido nos últimos 10 anos ou outro documento oficial
de identificação, Ex. Carteira de Habilitação. (Autenticada). Janine Ledoux Krobel apresentou item 4.1 letra c (Um Comprovante de Residência em nome do Licitante participante, últimos 3 meses (cópia autenticada)) em cópia simples. Jorge Vinicius de Moura Correa apresentou
item 4.1 letra c (Um Comprovante de Residência em nome do Licitante participante, últimos 3 meses (cópia autenticada)) em cópia simples.
Paulo Alexandre Luz apresentou item 4.1 letra c (Um Comprovante de Residência em nome do Licitante participante, últimos 3 meses (cópia
autenticada)) em cópia simples. Eduardo Schmitz apresentou item 4.1 letra c (Um Comprovante de Residência em nome do Licitante participante, últimos 3 meses (cópia autenticada)) em cópia simples. Rodrigo Schmitz apresentou item 4.1 letra c (Um Comprovante de Residência
em nome do Licitante participante, últimos 3 meses (cópia autenticada)) em cópia simples. Varone Pasqual Drabach Filho apresentou item
4.1 letra c (Um Comprovante de Residência em nome do Licitante participante, últimos 3 meses (cópia autenticada)) em cópia simples. João
Paulo Sampaio Damiani apresentou item 4.1 letra d) (Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União, Tributos Federais e Seguridade
Social INSS, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu
prazo de validade), não apresentou o item 4.3.1 (O interessado deverá comprovar ter executado leilão de bens moveis, inservíveis e sucatas
para entidades públicas, utilizando-se de sistema informatizado de emissão de nota eletrônica de arrematação durante o andamento normal
do leilão. A comprovação será feita por meio da apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, devidamente assinado,
carimbado em papel timbrando da empresa ou órgão tomador do serviço compatível com o objeto do Edital). Marilia May apresentou documento de identidade com data superior a 10 (dez anos de expedição), item 4.1 letra a (Cópia Autenticada de documento de identidade (Registro Geral de Identificação) expedido nos últimos 10 anos ou outro documento oficial de identificação. Anderson Luchtenberg apresentou
item 4.1 letra c (Um Comprovante de Residência em nome do Licitante participante, últimos 3 meses (cópia autenticada)) com mais de 3
meses. Jefferson Eduardo Zampieri apresentou item 4.1 letra c (Um Comprovante de Residência em nome do Licitante participante, últimos
3 meses (cópia autenticada)) em cópia simples. Estão inabilitados Marcus Rogério Araujo Samoel, Janine Ledoux Krobel, Jorge Vinicius de
Moura Correa, Paulo Alexandre Luz, Eduardo Schmitz, Rodrigo Schmitz, Varone Pasqual Drabach Filho, João Paulo Sampaio Damiani, Marilia
May, Anderson Luchtenberg, Jefferson Eduardo Zampieri. Abre – se prazo para recurso. Momento em que encerra a sessão.
Comissão de Licitação.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

ATA DA SESSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 PMN

Página 1549

Publicação Nº 3841698

ATA 17/2022
ABERTO O CERTAME AS QUATORZE HORAS DO DIA DEZENOVE DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC,
NESTE ATO REPRESENTADO PELA PREGOEIRA CARLA CLAUDINO E EQUIPE DE APOIO INSTITUÍDA PELA PORTARIA 384/2021 DE 14 DE
OUTUBRO DE 2021, TORNA-SE PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS O PREGÃO ELETRÔNICO N°: 17/2022, CUJO OBJETO
TRATA-SE DO PREGÃO ELETRÔNICO VISANDO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL, CD/DVD E CARTÃO,
PARA UTILIZAÇÃO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA: BALI COMÉRCIO
DE UTILIDADES DOMÉSTICAS INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 35.124.850/0001-86, PASSANDO PARA A ETAPA DE LANCES, SAGRANDO-SE
VENCEDORA DO ITEM 1, COM O VALOR DE R$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS). ONDE DO FORAM ANALISADOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO QUAL VERIFICOU–SE QUE A EMPRESA CUMPRIU COM TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. ESTA
ATA SERÁ DISPONIBILIZADA NO SITE WWW.NAVEGANTES.SC.GOV.BR, NÃO HAVENDO MENÇÃO DE RECURSO. ENCERRA-SE O PRESENTE
CERTAME, E ENCAMINHA-SE PARA AUTORIDADE COMPETENTE. EU, PATRICIA APARECIDA GUALBERTO, LAVREI O PRESENTE REGISTRO
DE ACONTECIMENTOS QUE APÓS LIDO E CONFERIDO SEGUE ASSINADO PELOS PRESENTES NESTA ABERTURA QUE PERMANECERÃO ATÉ
A LAVRATURA DA MESMA.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 FMS - EDITAL RETIFICADO E REPUBLICADO

Publicação Nº 3841685

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C31F3F6C79095B3F47446BF7478DA946E2DDF2C6

PREFEITURA DE NAVEGANTES – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 FMS – EDITAL RETIFICADO E REPUBLICADO
Comunicamos na forma da lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório do objeto: Pregão Eletrônico para
Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada ou entidades sem fins lucrativos para prestação de serviços de psicologia, farmacêutico, técnico em enfermagem, enfermagem, odontologia e engenheiro de alimentos, para atender no CIS, Policlínica e
Unidades de Saúde determinadas pela Secretaria de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde de Navegantes/SC. Disputa em meio eletrônico com uso da plataforma BNC. Interessados deverão cadastrar-se no site http://bnc.org.br/cadastro/. Entrega das propostas a partir
do dia 20/04/2022 até às 13h30 do dia 03/05/2022. Início da sessão em meio eletrônico às 14h00 do dia 03/05/2022. O edital se encontra
à disposição na Rua João Emílio nº 100, Navegantes/SC e no site: www.navegantes.sc.gov.br link fornecedor. Libardoni Fronza – Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2022 PMN

Publicação Nº 3841686

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5F6C1768466F4B9C9BC3FBD8E46A87124D06D961

PREFEITURA DE NAVEGANTES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2022 PMN
Comunicamos na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório do objeto: Pregão Presencial visando a contratação de empresa especializada em organização de eventos para realização da Programação Alusiva ao Aniversário de 60
anos do Município de Navegantes neste ano de 2022, conforme especificações mínimas anexas. Entrega/envelopes: até às 15h50 do dia
03/05/2022. Abertura/envelopes: 03/05/2022 às 16h. O edital se encontra à disposição na Rua João Emílio nº 100, Navegantes/SC e no
site: www.navegantes.sc.gov.br link fornecedor. Libardoni Fronza – Prefeito Municipal.

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO EDITAL 015-2021 MARCELO ADÃO AGNOLETTO

Publicação Nº 3841591

Navegantes, 20 de abril de 2022
Ilmo Sr.
MARCELO ADÃO AGNOLETTO
Assunto: CONVOCAÇÃO – PROCESSO SELETIVO – EDITAL 015/2021.
Senhor Candidato,
Pelo presente instrumento, fica Vossa Senhoria CONVOCADO para comparecer junto a Secretaria Municipal de Administração, no setor de
Recursos Humanos da Prefeitura de Navegantes, no prazo máximo de 48 horas (QUARENTA E OITO) contados a partir da data desta publicação, para tratar da nomeação do PROCESSO SELETIVO – EDITAL 015/2021, para o cargo de ODONTÓLOGO PERIODONTISTA.
Salientamos que com o não comparecimento no prazo determinado implicará na perda automática da vaga do PROCESSO SELETIVO.
Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos.
Cordialmente,
Nathalia Zabel
Agente Téc. em Srv. Públicos – RH
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DISTRATO 1449 DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841224

DISTRATO Nº 1449-2022
O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, Estado de Santa Catarina, com sede a Rua João Emílio nº 100, Bairro Centro, em Navegantes/SC, pessoa
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.102.855/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Libardoni
Lauro Claudino Fronza, e também Secretário Municipal de Administração e Logística, Sr. Ditmar Alfonso Zimath, que este subscreve, de ora
em diante denominado simplesmente de MUNICÍPIO, e, de outro lado SILEID JULINE DE SOUZA – 63593602, doravante denominado de
CONTRATADO, com fundamento na LEI nº 2384 de 13 de Dezembro de 2010, têm entre si como justo e acordado o presente DISTRATO
conforme segue:
CLÁUSULA ÚNICA_-_DO DISTRATO
Constitui objeto do presente DISTRATO A PEDIDO DO CONTRATADO, conforme inciso II art. 10º da Lei 2384/2010 da Secretaria de Administração e Logística, a oficialização do rompimento contratual espelhado no Contrato 1371/2022 de prestação de serviços na função de
MONITOR E EDUCAÇÃO INFANTIL, os quais as partes concordam amigavelmente entre si, sem ônus para quaisquer das partes, a partir
desta data.
E por estarem as partes, MUNICÍPIO e CONTRATADO, de pleno acordo com o disposto neste instrumento, assinam-no.
Navegantes, 18 de abril de 2022.
Libardoni Lauro Claudino Fronza
Prefeito do Município de Navegantes

PORTARIA 1185 DE 18 DE ABRIL DE 2022

Ditmar Alfonso Zimath
Secretário de Administração e Logística
Sileid Juline De Souza
Contratado

Publicação Nº 3841227

PORTARIA N º 1185 DE 18 DE ABRIL DE 2022.
DECLARA VACÂNCIA DO CARGO EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60,
III, e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º. DECLARAR VACÂNCIA, do cargo AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, em virtude de aposentadoria de INDALÍCIA AUREA DO AMARAL,
matrícula 1680604, junto ao NAVEGANTESPREV conforme processo administrativo 2022.02.08782P.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 20 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 18 DE ABRIL DE 2022.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1186 DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841228

PORTARIA N º 1186 DE 18 DE ABRIL DE 2022.
DECLARA VACÂNCIA DO CARGO EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60,
III, e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º. DECLARAR VACÂNCIA, do cargo AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, em virtude de aposentadoria de LENITA QUEVEDO CARAGNATTO,
matrícula 6249201, junto ao NAVEGANTESPREV conforme processo administrativo 2022.02.8783P.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 20 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 18 DE ABRIL DE 2022.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
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Publicação Nº 3841230

PORTARIA N º 1187 DE 18 DE ABRIL DE 2022.
DECLARA VACÂNCIA DO CARGO EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60,
III, e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º. DECLARAR VACÂNCIA, do cargo AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, em virtude de aposentadoria de MARIA DA CONCEIÇÃO DAVI DA
COSTA, matrícula 6256301, junto ao NAVEGANTESPREV conforme processo administrativo 2022.02.8784P.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 20 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 18 DE ABRIL DE 2022.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1188 DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841231

PORTARIA N º 1188 DE 18 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado
com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes – lei complementar 007 de 11/11/2003 RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER licença para tratar de interesses particulares a JULIANA JOMES, matrícula 3167601, ocupante do cargo de PROFESSORA
EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 02 (dois) anos consecutivos, com início em 1º.04.2022 e
término em 1º.04.2024, conforme art. 89, § 1º ao 6º do Estatuto dos Servidores Públicos de Navegantes.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 1º de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 18 DE ABRIL DE 2022.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1197 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841233

PORTARIA Nº 1197 DE 19 DE ABRIL DE 2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017,
bem como a lei Orgânica
RESOLVE:
Art. 1º. TORNAR PUBLICA A CONCESSAO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO LENITA QUEVEDO CARAGNATTO, matrícula 6249201 ocupante
do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horaria de 40 horas semanais, pelo período de 1006 (mil e seis) dias consecutivos,
com início em 19.07.2019 e termino em 19.04.2022, conforme art. 82, IX do Estatuto dos Servidores Públicos de Navegantes.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 19.04.2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 19 DE ABRIL DE 2022.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística
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Publicação Nº 3841236

PORTARIA Nº 1198 DE 19 DE ABRIL DE 2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017,
bem como a lei Orgânica
RESOLVE:
Art. 1º. TORNAR PUBLICA A CONCESSAO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO MARIA DA CONCEIÇÃO DAVI DA COSTA, matrícula 6256301
ocupante do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horaria de 40 horas semanais, pelo período de 1486 (mil quatrocentos
e oitenta e seis) dias consecutivos, com início em 26.03.2018 e termino em 19.04.2022, conforme art. 82, IX do Estatuto dos Servidores
Públicos de Navegantes.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 19.04.2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 19 DE ABRIL DE 2022.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística

PORTARIA 1199 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841237

PORTARIA Nº 1199 DE 19 DE ABRIL DE 2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017,
bem como a lei Orgânica
RESOLVE:
Art. 1º. TORNAR PUBLICA A CONCESSAO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO THAIS GONÇALVES DANTAS, matrícula 63355502 ocupante do
cargo de PROFESSOR, com carga horaria de 10 horas semanais, pelo período de 03 (três) dias consecutivos, com início em 16.04.2022 e
termino em 18.04.2022, conforme art. 82, IX do Estatuto dos Servidores Públicos de Navegantes.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 18.04.2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 19 DE ABRIL DE 2022.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística

PORTARIA 1200 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841239

PORTARIA Nº 1200 DE 19 DE ABRIL DE 2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017,
bem como a lei Orgânica
RESOLVE:
Art. 1º. TORNAR PUBLICA A CONCESSAO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO JULIA GRASIELE COSTA BRUM, matrícula 1975405 ocupante do
cargo de MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horaria de 30 horas semanais, pelo período de 01 (um) dias consecutivos, com
início em 18.04.2022 e termino em 18.04.2022, conforme art. 82, IX do Estatuto dos Servidores Públicos de Navegantes.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 18.04.2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 19 DE ABRIL DE 2022.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística
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Publicação Nº 3841240

PORTARIA Nº 1201 DE 19 DE ABRIL DE 2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017,
bem como a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de NavegantesRESOLVE:
I – CONCEDER licença para tratamento de saúde ao (a) servidor (a) SILVANA FERREIRA KANOFRE, matricula 6198001, ocupante do cargo
de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, pertencente ao quadro de servidores da Municipalidade, com inicio do afastamento em 19.04.2022.
II - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 19.04.2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 19 DE ABRIL DE 2022.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretario de Administração e Logística

PORTARIA 1202 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841241

PORTARIA Nº 1202 DE 19 DE ABRIL DE 2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017,
bem como a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de NavegantesRESOLVE:
I – CONCEDER licença para tratamento de saúde ao (a) servidor (a) ANA CAROLINA DE ALMEIDA HENN, matricula 63274001, ocupante
do cargo de MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, pertencente ao quadro de servidores da Municipalidade, com inicio do afastamento em
19.04.2022.
II - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 19.04.2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 19 DE ABRIL DE 2022.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretario de Administração e Logística

PORTARIA 1203 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841244

PORTARIA Nº 1203 DE 19 DE ABRIL DE 2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017,
bem como a lei Orgânica
RESOLVE:
Art. 1º. TORNAR PUBLICA A CONCESSAO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO JACIELI RODRIGUES, matrícula 205407 ocupante do cargo de
MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horaria de 30 horas semanais, pelo período de 47 (quarenta e sete) dias consecutivos, com
início em 04.03.2022 e termino em 19.04.2022, conforme art. 82, IX do Estatuto dos Servidores Públicos de Navegantes.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 19.04.2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 19 DE ABRIL DE 2022.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística
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Publicação Nº 3841246

PORTARIA N º 1210 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE QUE ESPECIFICA
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017,
bem como a Lei a Orgânica.
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE a JESSICA PARANAGUA, matrícula 63415903 ocupante do cargo de MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL com carga horária de 30 horas semanais. Pelo período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, com início em 19.04.2022 e
término em 15.10.2022, conforme art.82, IX do Estatuto dos Servidores Públicos de Navegantes.
Art. 2º. Os 60 (sessenta) dias de prorrogação já incluídos no período de gozo de que trata o art.1ºdesta portaria estão amparados pela lei
municipal 2088/2007
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 19.04.2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 19 DE ABRIL DE 2022.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022

Publicação Nº 3840218

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDENIZATORIOS - ASSESSORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA (PAI nº
010/2022).
ASSUNTO: Apurar possibilidade de pagamento pelo suposto dano ocorrido no veículo de propriedade do Sr. Marcelo Angelo da Silva, que
figura como Requerente.
O presente processo foi instaurado através do requerimento do Sr. Marcelo Angelo da Silva, protocolado no balcão da administração em 18
de março de 2022, para apurar a possibilidade do pagamento pelos danos em seu veículo supostamente ocasionados em razão de buraco
em via pública sem sinalização. Foi acostada documentação para a propositura do presente processo administrativo, sendo que o prejuízo
material alegado foi no valor de R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais).
O processo foi autuado conforme segue:
1. Termo de Abertura - (fl. 01);
2. Cópia da Portaria 240 (fl.02);
3. Lei nº 2335/2010 (fl.03);
4. Requerimento - (fl.04);
5. Cópia dos documentos pessoais do Requerente (fls. 05-06);
6. Documento do veículo (fl. 07);
7. Boletim de Ocorrência – BO nº 0236251/2022-BO-00601.2022.0009378 (fls. 08);
8. Orçamentos para conserto do veículo (fls. 16-18);
9. Fotos do local, do veículo danificado e das escoriações sofridas pela requerente (fls.09-15);
10. Comunicação Interna n° 123/2022 resposta SESAN (fl. 19-20);
11. Comunicação Interna nº 21/2022 – resposta da Secretaria de Obras (fl. 21);
1. DOS FATOS
Segundo relato do Requerente e constante do Boletim de Ocorrência nº 0236251/2022-BO-0061.2022.0009378 (fl.08), lavrado no dia
16/03/2022 cujo comunicante foi Marcelo Angelo da Silva, relata o comunicante, que “Na noite de Sábado do dia 12/03/22 por volta das
23:20, eu estava conduzindo o meu veículo:c4lounge 2017, no sentido Centro de Navegantes ao Gravatá, com a minha família no interior do
veículo, quando fui surpreendido, por um buraco sem nenhuma sinalização e coberto pela água da chuva que caia no momento, quase perdi
o controle do veículo, com tamanha pancada, sofrida no conjunto de roda e pneu dianteiro direito do meu veículo. Ao chegar em casa no
Gravatá, verifiquei o dano causado pela pancada no buraco, a roda empenou e o pneu deslocou o seu talão lateral. Este pneu tinha menos
de 03 meses de uso, estava novo e foi perdido.”, tendo um prejuízo representado no valor de R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais).
A Secretaria de Saneamento, em resposta, encaminhou a seguinte manifestação (fls. 19-20):
“Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio desta, informar que esta Secretaria executou no dia 08/03/22 o serviço para ligação do
chuveiro instalado na orla, a pedido de Secretaria de Turismo, sendo que, como não possuímos contrato para a repavimentação do asfalto
em andamento, este serviço foi executado através da Secretaria de Obras.
Conforme fotografia abaixo, há vestígios da ligação feita no chuveiro existente na orla, todavia, não sabemos precisar a data em que a
Secretaria de Obras executou a referida repavimentação.”
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A Secretaria de Obras por sua vez, enviou a seguinte manifestação:
“Com cordiais cumprimentos, esta Secretaria de Obras e Serviços Municipais vem, por meio da presente, prestar as informações que seguem.
Trata-se de pedido de indenização formulado pelo Sr. Marcelo Angelo da Silva, o qual objetiva o ressarcimento de valores em razão de danos
causados ao seu veículo, no dia 12/03/2022, em razão de buraco localizado na Avenida Prefeito Cirino Cabral, 7222, Gravatá.
Cumpre esclarecer que não é de responsabilidade desta Secretaria a execução de serviço no endereço relatado pelo Requerente, visto que
se trata de serviço executado pela Secretaria de Saneamento Básico, no entanto, informamos que efetuamos o reparo na via, conforme
registro fotográfico abaixo da situação atual do buraco: (fotos)
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e adoção de medidas por ventura necessárias”
(fl. 21)
É o breve relato.
2. DO DIREITO
No caso em tela, o cerne da questão a ser analisada é relativo à responsabilidade do Município pelos danos causados no veículo do Requerente, já que em resposta, a Secretária de Saneamento e a Secretaria de Obras confirmam que houve a realização de obras no local para
instalação de um chuveiro na orla a pedido da secretaria de turismo.
De acordo com as fotos é possível constatar que de fato o pavimento ficou parcialmente danificado após a ligação do chuveiro pela SESAN,
e não há informações apresentadas pela secretaria de obras sobre a data exata em que fizeram a recomposição do asfalto no local.
Preceitua a Carta Magna (CF/88), em seu artigo 37, parágrafo 6º, que a responsabilidade da administração pública, direta ou indireta, é
objetiva:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Do dispositivo legal supratranscrito, depreende-se que, ao disciplinar a responsabilidade civil do Estado, abordou a responsabilidade civil
objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo, pela qual somente se requer a prova do dano e o nexo causal para
ensejar à administração a obrigação de reparar o dano.
Dentre os reconhecidos e admiráveis doutrinadores do Direito Administrativo, destacamos o pensamento de Hely Lopes Meirelles:
“A teoria do risco faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto caudado à vítima pela Administração. Não se exige
qualquer falta do serviço público, nem público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. [...]. Aqui não se cogita
a culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do
Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. [...] O risco e a solidariedade
social são, pois, os suportes desta doutrina, que, por sua objetividade e partilha dos encargos, conduz à mais perfeita justiça distributiva,
razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estados modernos, inclusive o Brasil, que a consagrou pela primeira vez no art.194 da CF
de 1946”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo. Malheiros Editores Ltda., 2006, 32ª edição, PP. 649/650).
Pela natureza do caso sub examine, o indivíduo que possui o ônus da prova está incumbido do dever de comprovar o seu interesse e os
fatos que o favorecem em um processo. Via de regra, aquele que afirma tem dever de sustentar suas alegações. Ou seja, de reforçar sua
tese com as provas necessárias. O art. 319, Novo CPC, por exemplo, já indica, em seu indico VI, que a petição inicial deverá ser instruída
das provas que demonstrem a verdade dos fatos alegados pelo autor.
De acordo com o Código de Processo Civil, o que trazemos analogicamente ao processo administrativo, o ônus da prova pode ser atribuído
tanto ao autor quanto ao réu da ação. No caso do primeiro, caberá a ele comprovar suas alegações quanto a fato constitutivo de direito. Já
no caso do segundo, caberá a ele comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Nesse sentido, o art. 373, do Código de Processo Civil dispõe acerca da responsabilidade sobre o ônus probatório:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
Ainda, prevê o art. 429, quanto à incumbência do ônus:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”
Contudo, existem alguns fatos que independem de prova. São eles, assim, conforme o art. 374 do CPC:
“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”
Neste caso, muito embora a Secretaria de Obras tenha apresentado fotos do local já com o pavimento recomposto, não há informação da
data em que a obra foi realizada, ou seja, não contrapôs os fatos alegados pelo requerente.
Portanto, quando realizamos a análise jurídica dos pedidos indenizatórios, há fatores que podem ser reconhecidos como caracterizadores da
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culpa exclusiva da vítima, e neste caso, não há obrigação por parte do Município de proceder à indenização dos valores pleiteados. Contudo,
neste caso, há indícios fortes de que o dano de fato ocorreu na via indicada, onde não havia sinalização e o requerente comprovou com
fotos que o pavimento estava realmente danificado, vindo a causar o acidente.
Assim, a comprovação do fato constitutivo do direito do autor no que se refere ao nexo de causalidade e à extensão do dano restou a priori
comprovada.
Vencida esta questão, passar-se-á à análise referente à possibilidade de acordo extrajudicial para a composição dos danos causados.
Assim, passemos, pois, ao âmago da questão, que reside na responsabilidade do Município e na possibilidade de serem reparados os danos
sofridos pelo requerente através de acordo extrajudicial.
A Lei Municipal nº 2335, de 04 de agosto de 2010, preceitua:
“Art. 1º - Fica, o Município de Navegantes, autorizado a compor acordo extrajudicial para o pagamento de danos decorrentes de atos de
omissão, imperícia ou imprudência, comprovadamente realizados pelos agentes públicos municipais”.
“Art. 6º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação própria, consignada no orçamento da Prefeitura de Navegantes”
Isto posto, há a necessidade de comprovação da responsabilidade, no caso, omissão, imprudência ou imperícia e nexo de causalidade entre
o dano e a ação do ente municipal, o que restou comprovado pelas respostas recebidas e pelas fotos do local do acidente.
3. DA ANÁLISE FINAL
Em face dos fatos e fundamentos ora aduzidos e trazidos para análise por esta comissão, com base nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no que tange a garantir a supremacia do interesse público e também evitar um enriquecimento
sem causa por parte do ente municipal, tomando por base toda a legislação pátria e jurisprudencial aqui citada, foi apurado que:
3.1 De acordo com resposta da SESAN houve a realização de instalação de chuveiro na orla a pedido da secretaria de turismo, no local
indicado como causa do acidente;
3.2 Além de confirmar a realização de obras no local, a Secretaria de Obras também se manifestou informando que apesar de a obra não
ser de sua responsabilidade, acabou por realizar a recomposição do pavimento após a instalação do chuveiro;
3.3 Seguindo a legislação municipal que trata da possibilidade de indenização pela via administrativa, e considerando a responsabilidade
objetiva do Município no caso de dano causado por seus prepostos, nos parece caracterizada a responsabilidade do ente pelo ressarcimento;
3.4 Diante de todos os fatos e fundamentos expostos, considerando meramente os aspectos jurídicos e formais apreciados, sugerimos o
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS pleiteados pelo Sr. MARCELO ANGELO DA SILVA, de ora em
diante denominado requerente, pela via extrajudicial.
3.5 Sendo assim, segue, após a publicação, toda documentação necessária para que a autoridade julgadora analise a presente, acatando-a
ou não, e tome as providências que julgar necessárias;
Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Navegantes, 11 de abril de 2022.
Ellinton Pedro de Souza
Presidente da Comissão de Avaliação Indenizatória
Fernanda Hassmann Constâncio 		
Membro da Comissão 			

Gracy Kelly Lucindo
Membro da Comissão

Patrícia Aparecida Gualberto
Membro da Comissão
Procedimento Administrativo n° 010/2022
Requerente: Marcelo Angelo da Silva

Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NavegantesPREV
PORTARIA Nº 029 DE 20 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3824782

PORTARIA N º 029 DE 20 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE, EM CARÁTER PROPORCIONAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Complementar n° 99/2011,
CONSIDERANDO o preenchimento dos pressupostos legais contidos no Art. 37, I, II, III da Lei Complementar nº 99/2011 que instituiu o
Regime Próprio de Previdência Social;
RESOLVE:
I Conceder o benefício de Aposentadoria por Idade à segurada INDALÍCIA ÁUREA DO AMARAL, inscrita no CPF sob o nº 494.135.039-15,
efetiva no cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, com proventos PROPORCIONAIS, contidos na
planilha de cálculo de proventos, conforme processo administrativo n.º 2022.02.08782P, a partir desta data até posterior deliberação.
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II Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, 20 DE ABRIL DE 2022.
Gisele de Oliveira Fernandes
DIRETORA-PRESIDENTE

PORTARIA Nº 030 DE 20 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3824786

PORTARIA N º 030 DE 20 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE, EM CARÁTER PROPORCIONAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Complementar n° 99/2011,
CONSIDERANDO o preenchimento dos pressupostos legais contidos no Art. 37, I, II, III da Lei Complementar nº 99/2011 que instituiu o
Regime Próprio de Previdência Social;
RESOLVE:
I Conceder o benefício de Aposentadoria por Idade à segurada LENITA QUEVEDO CARAGNATTO, inscrita no CPF sob o nº 773.113.459-87,
efetiva no cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, com proventos PROPORCIONAIS, contidos na
planilha de cálculo de proventos, conforme processo administrativo n.º 2022.02.08783P, a partir desta data até posterior deliberação.
II Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, 20 DE ABRIL DE 2022.
Gisele de Oliveira Fernandes
DIRETORA-PRESIDENTE

PORTARIA Nº 031 DE 20 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3824791

PORTARIA N º 031 DE 20 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, EM CARÁTER PROPORCIONAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Complementar n° 99/2011,
CONSIDERANDO o preenchimento dos pressupostos legais contidos no Artigo 34 da Lei Complementar nº 99/2011 que instituiu o Regime
Próprio de Previdência Social e Artigo 40, § 1º, I da CF/88,
RESOLVE:
I Conceder o benefício de Aposentadoria por Invalidez à segurada MARIA DA CONCEIÇÃO DAVI DA COSTA, inscrita no CPF sob o nº
750.744.436-87, efetiva no cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, com proventos PROPORCIONAIS, contidos na planilha de cálculo, conforme processo administrativo n.º 2022.02.08784P, a partir desta data até posterior deliberação.
II Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, 20 DE ABRIL DE 2022.
Gisele de Oliveira Fernandes
DIRETORA-PRESIDENTE
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Publicação Nº 3839966

PORTARIA N º 36 DE 20 DE ABRIL DE 2022.
“SUBSTITUI SERVIDOR PARA COMPOR A COMISSÃO ELEITORAL DOS CONSELHOS DO NAVEGANTESPREV”
A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n° 99/2011.
CONSIDERANDO o ofício nº. 0095/2022 com o pedido de substituição do Representante da Câmara de Vereadores, Sr. Solon Manoel Costa.
RESOLVE:
I SUBSTITUIR E NOMEAR para compor a Comissão Eleitoral do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes para a eleição
de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal a servidora:
Odenizia Rebelo – Representante da Câmara de Vereadores
II Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, 20 DE ABRIL DE 2022.
Mary Cleide Tambosi
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO NAVEGANTESPREV
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Nova Erechim
Prefeitura
PROCESSO 007/2022 - INEXIGIBILIDADE 001/2022 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - AVISO
PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 007/2022

Publicação Nº 3839827

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 001/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
Edilson Ferla, Prefeito Municipal, do município de Nova Erechim – SC, no uso das atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento
dos interessados, que realizou licitação na modalidade de Inexigibilidade de Licitação, conforme segue:
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS, COM LINHAS E HORÁRIOS DIVERSIFICADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM – SC, EM TRATAMENTO
MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) E ACOMPANHANTES QUANDO NECESSÁRIOS
Às 09h30min do Dia 19/04/2022
As 09h40min do Dia 19/02/2022
Avenida Francisco Ferdinando Losina n.º 139 –
Centro,
Município de Nova Erechim – SC

Objeto:
Recebimento da Documentação:
Análise da Documentação:
Local:

Maiores informações poderão ser obtidas no site oficial do município https://novaerechim.atende.net/ na aba Licitações, pelo Fone (49)
3333 3100, ou no Departamento de Licitações, no endereço: Avenida Francisco Ferdinando Losina, 139, Centro, CEP 89 865 000, Nova
Erechim – SC, no horário das 08h00min às 11h00min, e das 13h30min às 17h00min.
Nova Erechim – SC, 19 de abril de 2022.
Edilson Ferla
CPF: 690.947.569-00
Prefeito Municipal

PROCESSO 007/2022 - INEXIGIBILIDADE 001/2022 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - EXTRATO

Publicação Nº 3839828

PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 007/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 001/2022

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº:
Contratante:
Contratada:
Valor R$:
Vigência:
Licitação:
Objeto:

007/2022 INE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:
11.299.994/0001-05
Reunidas Transportes S/A
CNPJ: 04.176.082/0001-80
R$ 67.856,08
(sessenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e oito centavos)
Início: 19/04/2022 Término: 19/04/2023
Inexigibilidade de Licitação Nº: 001/2022
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS, COM LINHAS E HORÁRIOS DIVERSIFICADOS,
DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM – SC, EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO
DOMICÍLIO (TFD) E ACOMPANHANTES QUANDO NECESSÁRIOS

Nova Erechim – SC, 19 de abril de 2022.
EDILSON FERLA
Prefeito Municipal
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PROCESSO 007/2022 - INEXIGIBILIDADE 001/2022 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - HOMOLOGAÇÃO

Publicação Nº 3839831

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ERECHIM

Pág

1

/

2

Compras e Contratos
Termo Homologação

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 13506 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número
- Minuta - Licitação: 7 codigoCliente: 13506 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Inexigibilidade
Para Contratação de Serviços
1/2022
Processo Administrativo: 7/2022
Registro Homologação:
B9DAF441C253FC9ACC3FC0C89E01115783281CB3

Ao Sr(a). EDILSON FERLA tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e
julgamento de licitações, designada pela Decreto nº 784/2022.
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, cujo
objeto trata da: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS, COM LINHAS
E HORÁRIOS DIVERSIFICADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE NOVA
ERECHIM - SC, EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) E ACOMPANHANTES
QUANDO NECESSÁRIOS; licitação Inexigibilidade nº. 1/2022, o(s) participante(s):
108600 - REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Item Produto
1

PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CHAPECÓ A JOINVILLE

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

UNIDADE

REUNIDAS

12

R$221,93

R$2.663,16

2

PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CHAPECÓ A LAGES

UNIDADE

12

R$113,77

R$1.365,24

3

PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CHAPECÓ A NOVA
ERECHIM

UNIDADE

REUNIDAS

48

R$27,96

R$1.342,08

4

PASSAGEM DE ÔNIBUS DE FLORIANÓPOLIS A
PINHALZINHO

UNIDADE

REUNIDAS

120

R$199,23

R$23.907,60

5

PASSAGEM DE ÔNIBUS DE JOINVILLE A CHAPECÓ

UNIDADE

REUNIDAS

12

R$218,36

R$2.620,32

6

PASSAGEM DE ÔNIBUS DE LAGES A CHAPECÓ

UNIDADE

REUNIDAS

12

R$111,90

R$1.342,80

7

PASSAGEM DE ÔNIBUS DE MARAVILHA À NOVA
ERECHIM

UNIDADE

REUNIDAS

36

R$17,75

R$639,00

8

PASSAGEM DE ÔNIBUS DE NOVA ERECHIM A
CHAPECÓ

UNIDADE

REUNIDAS

48

R$22,39

R$1.074,72

9

PASSAGEM DE ÔNIBUS DE NOVA ERECHIM A
MARAVILHA

UNIDADE

REUNIDAS

36

R$17,65

R$635,40

10

PASSAGEM DE ÔNIBUS DE NOVA ERECHIM A
PINHALZINHO

UNIDADE

REUNIDAS

100

R$27,96

R$2.796,00

11

PASSAGEM DE ÔNIBUS DE NOVA ERECHIM A SÃO
MIGUEL DO OESTE

UNIDADE

REUNIDAS

12

R$57,08

R$684,96

12

PASSAGEM DE ÔNIBUS
FLORIANÓPOLIS

PINHALZINHO A

UNIDADE

REUNIDAS

120

R$195,38

R$23.445,60

13

PASSAGEM DE ÔNIBUS DE PINHALZINHO A NOVA
ERECHIM

UNIDADE

REUNIDAS

100

R$22,39

R$2.239,00

14

PASSAGEM DE ÔNIBUS DE PINHALZINHO A RIO
DO SUL

UNIDADE

REUNIDAS

8

R$166,81

R$1.334,48

15

PASSAGEM DE ÔNIBUS DE RIO DO SUL A
PINHALZINHO

UNIDADE

REUNIDAS

8

R$169,79

R$1.358,32

16

PASSAGEM DE ÔNIBUS DE SÃO MIGUEL DO
OESTE A NOVA ERECHIM

UNIDADE

REUNIDAS

12

R$33,95

R$407,40

Total do Fornecedor:

R$67.856,08

DE

Nova Erechim, 19 de abril de 2022.

___________________________________
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04
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Compras e Contratos
Termo Homologação

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 13506 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número
- Minuta - Licitação: 7 codigoCliente: 13506 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não
EDILSON FERLA
Prefeito
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Nova Trento
Prefeitura
PORTARIA 476-2022 - PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ARLETE VANDRESEN VIANA

Publicação Nº 3839410

PORTARIA Nº 476/2022
Prorroga Admissão em Caráter Temporário
Larissa Battisti, Secretária Municipal de Educação, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe foram conferidas através do
Decreto nº 095 de 18/04/2017, de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de
outubro de 2014.
RESOLVE:
PRORROGAR, a Portaria 362/2022, com fundamento art. 2º, inciso V c/c o art.3º, inciso III, ambos da lei municipal 2553/2014, que ADMITIU através do Processo Seletivo Simplificado nº 006/2022, de 08 de março de 2022, ARLETE VANDRESEN VIANA, matricula nº 9038, para
exercer o cargo de Psicopedagogo, com 40 (quarenta) horas semanais, sendo 5(cinco) horas semanais na Escola Municipal de Educação
Básica Pe. José da Poian- Salto, 30(trinta) horas semanais na Escola Municipal de Educação Básica João Bayer Sobrinho- Claraiba e 5 (cinco)
horas semanais na Secretaria Municipal de Educação, Município de Nova Trento, em vaga vinculada, substituindo a titular efetiva da vaga
Fabiana Marchiori, afastada para usufruto de Licença Prêmio, a contar de 15 de abril de 2022 até 14 de julho de 2022, conforme Portaria
474/2022.
Prefeitura Municipal de Nova Trento, 15 de abril de 2022.
Larissa Battisti
Secretária Municipal de Educação
Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC.
Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 227/2022
CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio,
126, na cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, LARISSA
BATTISTI, casada, brasileira, residente e domiciliada na Rua Giacomo Polli, n° 69, Bairro Centro, na Cidade de Nova Trento/SC, autorizado
pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora ARLETE VANDRESEN VIANA, brasileira, casada, residente e domiciliada
na Rua Felipe Schmidt, nº 1272, Bairro Velha, Município de Nova Trento, portador do CPF nº 629.xxx.xxx-53 firmam o presente CONTRATO
DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto
na Lei acima mencionada e o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DO CONTRATO
Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Psicopedagogo, com 40 (quarenta) horas semanais, sendo 5(cinco) horas semanais na Escola Municipal de Educação Básica Pe. José da Poian- Salto, 30(trinta) horas semanais na Escola
Municipal de Educação Básica João Bayer Sobrinho- Claraiba e 5 (cinco) horas semanais na Secretaria Municipal de Educação, Município de
Nova Trento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO MENSAL
O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R$ 3.726,44 (três mil setecentos e vinte e seis
reais e quarenta e quatro centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na Cláusula Segunda deste contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL
Este contrato é firmado a contar de 15 de abril de 2022 até 14 de julho de 2022
CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:
I – pelo término do prazo ou conclusão do serviço;
II – pela resolução motivada por descumprimento das obrigações do contratado, sempre que do processo disciplinar resultar pena de demissão;
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III – pela resilição unilateral imotivada, por iniciativa do contratado, mediante prévio aviso de 30
(trinta) dias, sob pena de multa equivalente a um terço da remuneração mensal;
(Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 227/2022)
IV – pela resilição unilateral motivada por conveniência da Administração, independente de aviso;
V – por distrato, independentemente de condições ou prazos;
VI – pelo falecimento do contratado.
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretária Municipal de Educação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO
O contratado cumprirá jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e términos fixados pela Secretária Municipal de Educação.
CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO
O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as
testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.
Nova Trento, em 15 de abril de 2022.
Larissa Battisti				
Secretária Municipal de Educação		

Arlete Vandresen Viana
Contratada

Registrado e publicado o presente contrato em Diário oficial dos Municípios/DOM/SC.
Rafael Diego Mathias
Diretor de Recursos Humanos
Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças
TESTEMUNHAS:
Jean Marcos Bunn 			
Sirléia Piuco
Assistente Administrativo			
Diretor de Ensino
Matrícula: 8132				Matrícula: 6568

PORTARIA 478-2022 - ADMITIR REALINA LIBARDO FANTINI

Publicação Nº 3839533

PORTARIA Nº 478/2022
Admissão em Caráter Temporário
Larissa Battisti, Secretária Municipal de Educação, do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através do
Decreto nº 095/2017, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553 de 21 de outubro
de 2014.
RESOLVE:
ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo 029/2021, de 18 de novembro de 2021, homologado em 19/11/2021, convocada conforme decreto 004/2022 a Servidora Pública Municipal, REALINA LIBARDO FANTINI, matrícula nº 9056 para exercer o cargo de
Agente de Apoio Escolar, com 20 (vinte) horas semanais, atuante no Centro Municipal de Educação Infantil Pe. Rossi - Centro, Município de
Nova Trento, a contar de 18 de abril de 2022 a 16 de dezembro de 2022.
Prefeitura Municipal de Nova Trento, 18 de abril de 2022.
Larissa Battisti
Secretária Municipal de Educação
Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC
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Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças
CONTRATO Nº 240/2022
CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Praça Del Comune, nº
126, na Cidade de Nova Treno, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, LARISSA
BATTISTI, casada, brasileira, residente e domiciliada na Rua Giacomo Polli, n° 69, Bairro Centro, na Cidade de Nova Trento/SC, autorizado
pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora REALINA LIBARDO FANTINI, brasileira, casada, residente e domiciliada na
Rua Anselmo Pícoli, nº 84, Bairro Centro, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 540.xxx.xxx-34 firmam o presente CONTRATO DE
TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto
na Lei acima mencionada e o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DO CONTRATO
Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Agente de Apoio Escolar, com 20 (vinte) horas
semanais, para atuar no Centro Municipal de Educação Infantil Pe. Rossi - Centro, Município de Nova Trento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO MENSAL
O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R$ 901,54 (novecentos e um reais e cinquenta
e quatro centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou
aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL
Este contrato é firmado a contar de 18 de abril de 2022 a 16 de dezembro de 2022, por motivo de excepcional interesse público.
CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:
I – pelo término do prazo ou conclusão do serviço;
II – pela resolução motivada por descumprimento das obrigações do contratado, sempre que do processo disciplinar resultar pena de demissão;
III – pela resilição unilateral imotivada, por iniciativa do contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente
a um terço da remuneração mensal;
IV – pela resilição unilateral motivada por conveniência da Administração, independente de aviso;
(Contrato nº 240/2022)
V – por distrato, independentemente de condições ou prazos;
VI – pelo falecimento do contratado.
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO
O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04(quatro) horas diárias, totalizando 20(vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos
e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação.
CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO
O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as
testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.
Nova Trento, em 18 de abril de 2022.
Larissa Battisti 				
Secretária Municipal de Educação 		

Realina Libardo Fantini
Contratada

Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Registrado e publicado o presente contrato no Diário Oficial dos Municípios/DOM/SC.
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TESTEMUNHAS:
Jean Marcos Bunn			
Assistente Administrativo 			
Matrícula: 8132 				

Sirléia Piuco
Diretor de Ensino
Matrícula: 6568
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2022 - PROCESSO Nº 049/2022

Publicação Nº 3841725
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Processo Nº

49/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº

26/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32 / 2022
No dia 19 do mês de Abril do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 82.925.025/0001-60, com sede administrativa localizada na Praça del Comune, 126,
bairro Centro, CEP nº 88270000, nesta cidade de Nova Trento,SC, representado pelo PREFEITO, o Sr(a) TIAGO DALSASSO inscrito no
cpf sob o nº 069.433.949-08, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas
DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação
na modalidade Pregão Eletrônico nº 26/2022, Processo licitatório nº 49/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE TRATOR ROÇADEIRA E COLETOR DE
GRAMA PARA UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA TRENTO/SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTEGRA O PRESENTE EDITAL. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa

Itens

FM PECAS E MAQUINAS LTDA

1,2

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)
FM PECAS E MAQUINAS LTDA

CNPJ / CPF

Nome do Representante

CPF

14.233.242/0001-30

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE TRATOR ROÇADEIRA E COLETOR DE GRAMA PARA UTILIZAÇÃO DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA TRENTO/SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTEGRA O
PRESENTE EDITAL.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos,
propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a
contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação
descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: FM PECAS E MAQUINAS LTDA
Item

Especificação

Unid

Marca

Qtd

Preço

Preço Total

1

TRATOR ROÇADEIRA

UNIDADE

Husqvarna TS148

3

20500,00

61500,00

2

COLETOR DE GRAMA PARA ACOPLAGEM

UNIDADE

Husqvarna TS148

3

3000,00

9000,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser
revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
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2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso
inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade
de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,
designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado
vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas
cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do
compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços
registrados, sem aplicação das penalidades.
CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos
processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de
Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do
Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
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5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de
contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro
das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante
o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto
de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a
entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar
com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de
acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial
juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da
ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com
classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração
Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao
órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
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contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com
as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em
conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e
descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e
desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições
contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora
classificada.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho,
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e
alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente
informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
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13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Trento,SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente
instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do
município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA
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b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não
executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não
superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as
sanções previstas nas alíneas a c e d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento
de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da
pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a
obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito
municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida
mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias
úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.
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Nova Veneza
Prefeitura
EXTRATO DO CONTRATO 161/2022 - PMNV
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
EXTRATO CONTRATUAL

Publicação Nº 3840765
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E3F59308D22065209ED61BAC51297FB559789724

Contrato Nº.: 161/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
Contratada...: JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
Valor ............ : R$ 896.502,57 (oitocentos e noventa e seis mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e sete centavos)
Vigência ........ : Início: 19/04/2022 Término: 31/12/2022
Licitação ........ : Tomada de Preço n.º 103/2022
Recursos ........ : (125) 1.040.4.4.90.00.00.00.00.00.0755; (121) 1.040.4.4.90.00.00.00.00.00.0700
Objeto ........... : Contratação de empresa para pavimentação asfáltica das ruas Luiz Dagostin e Raul Vieira Borges para melhoria da infraestrutura do Município de Nova Veneza/SC. (Processo SCC 00024788/SIE)
Nova Veneza/SC, 19 de abril de 2022.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza
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HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N.º 103/2022 - PMNV

Publicação Nº 3840548

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4432AB671385C142B4CFB695A39896C7EDD03BC0
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Novo Horizonte
Prefeitura
DECRETO Nº 2.874 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839634

DECRETO Nº 2.874 de 19 de abril de 2022.
Determina ponto facultativo nas repartições públicas municipais no Dia 22 de ABRIL de 2.022 e dá outras providências.
VANDERLEI SANAGIOTTO, Prefeito do município de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece a Legislação Municipal:
CONSIDERANDO: Que dia 21 de abril e feriado nacional em homenagem a Tiradentes.
DECRETA:
Art. 1º - Fica determinado ponto facultativo nas repartições públicas do município de Novo Horizonte/SC, no dia 22 de abril de 2022.
Art. 2º - Mantêm-se em funcionamento os Serviços de Saúde, os Serviços de Inseminação Artificial e Serviços do Médico Veterinário, em
regime de Plantão.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte/SC,
Em 19 de Abril de 2022.
-------------------------------------------VANDERLEI SANAGIOTTO
Prefeito Municipal
Registre-se e Aimar Francisco Pavelecini
Publique-se Secretário de Administração e Fazenda

EXTRATO DO PL PM Nº 018/2022 -CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

Publicação Nº 3839454

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DA2C47C845C3D62DD27E16B334908849D39491A7

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
CONFORME LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, Senhor VANDERLEI SANAGIOTTO, no uso de
suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na Modalidade de Concorrência,
para CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, CONSISTINDO NA REMOÇÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULOS REMOVIDOS, APREENDIDOS
E RETIRADOS DE CIRCULAÇÃO, POR INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, NAS VIAS PÚBLICAS ABERTAS E DE LIVRE CIRCULAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SC e que estará recebendo os invólucros de habilitação e propostas até às 08:45 horas, do dia 27
de maio de 2022, na Sala de Licitações e Compras, junto ao Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Jose Fabro,01, nesta cidade, na
mesma data em que efetuará a abertura dos invólucros contendo a documentação de habilitação às 09:00 horas, Rege-se o presente processo licitatório pela Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº. 8.883/94, e alterações posteriores,
bem como pela Lei Municipal 468 de 21 de Março de 2013 e pela Lei Municipal nº 646/2021, suas alterações e pelo contido no presente
edital. O edital e as informações poderão ser obtidas pelo fone: (49) 3362 0024; e-mail: licitacoes@novohorizonte.sc.gov.br; e site:www.
novohorizonte.sc.gov.br.
Novo Horizonte/SC, em 20 de abril de 2022. VANDERLEI SANAGIOTTO - Prefeito Municipal
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Orleans
Prefeitura
ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO PROCESSO Nº 223/2020-3

Publicação Nº 3840739

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E28433E387EB2B41A1328E594952CB0C9083A92E

ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Aditivo Nº ..... : 151/2020-3 - Contrato Nº: 151/2020-1
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
Contratado...: MANOEL CAMILO
Valor ............ : R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
Vigência ....... : Início: 22/04/2022 Término: 22/10/2022
Licitação ...... : DISPENSA DE LICITAÇÃO: 102/2020
Recursos ..... : 118/2022 – MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto .......... : LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAMENTO DE FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO ALUGUEL SOCIAL.
Orleans, 19 de abril de 2022.
JORGE LUIZ KOCH
PREFEITO MUNICIPAL

ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO PROCESSO Nº 75/2021-2

Publicação Nº 3840722

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D9A62799EBAC1609443F55412FA0C6DB6D935E31

ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Aditivo Nº ..... : 75/2021-1 - Contrato Nº: 56/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
Contratado...: ANTONIO ROQUE CACHOEIRA
Valor ............ : R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
Vigência ....... : Início: 27/04/2022 Término: 27/10/2022
Licitação ...... : DISPENSA DE LICITAÇÃO: 37/2021
Recursos ..... : 118/2022 – MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto .......... : LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAMENTO DE FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO ALUGUEL SOCIAL.
Orleans, 19 de abril de 2022.
JORGE LUIZ KOCH
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO Nº 73/2022 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS CONTRATADA: MARCIEL
VERONEZI 86889788915

Publicação Nº 3840744

Contrato Nº 73/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
Contratada: MARCIEL VERONEZI 86889788915
Valor: R$ 51.028,38 (cinquenta e um mil e vinte e oito reais e trinta e oito centavos).
Vigência: Início: 19/04/2022 Término: 31/12/2022
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 19/2022. PROCESSO Nº 68/2022
Recursos: 62/2022 –- Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios-Educação
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ORLEANS PARA O
ANO LETIVO DE 2022.
Orleans, 19 de Abril de 2022
JORGE LUIZ KOCH
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO Nº 74/2022 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS CONTRATADA: EMPRESA
ORLEANENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS EIRELLI

Publicação Nº 3840753

Contrato Nº 74/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
Contratada: EMPRESA ORLEANENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS EIRELLI
Valor: R$ 97.716,78 (noventa e sete mil setecentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos).
Vigência: Início: 19/04/2022 Término: 31/12/2022
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 19/2022. PROCESSO Nº 68/2022
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Recursos: 62/2022 –- Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
62/2022 –- Manutenção do Transporte Escolar - Transporte Escolar Estado
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ORLEANS PARA O
ANO LETIVO DE 2022.
Orleans, 19 de Abril de 2022
JORGE LUIZ KOCH
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO Nº 75/2022 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS CONTRATADA: CLAUDIO
HENRIQUE CAVAGNOLI TRANSPORTES

Publicação Nº 3840758

Contrato Nº 75/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
Contratada: CLAUDIO HENRIQUE CAVAGNOLI TRANSPORTES
Valor: R$ 103.275,00 (CENTO E TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)
Vigência: Início: 19/04/2022 Término: 31/12/2022
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 19/2022. PROCESSO Nº 68/2022
Recursos: 62/2022 –- Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ORLEANS PARA O
ANO LETIVO DE 2022.
Orleans, 19 de Abril de 2022
JORGE LUIZ KOCH
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL CHAMAMENTO EFETIVAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 001/2021

Publicação Nº 3839741

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA EFETIVAÇÃO DE ACORDO COM CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 mediante o qual ficam CONVOCADOS,
para nomeação, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2021, para comparecer na Prefeitura Municipal de Orleans, sito a rua
XV de Novembro, 282, centro, Orleans/SC, no horário das 08:00hs as 12:00hs e 13:30hs as 17:30hs, no prazo de 15 dias (conforme item
16.4 do Edital 001/2021), munido de todos os documentos constantes do Edital do Concurso Público nº 001/2021 (disponível no sitio eletrônico: www.orleans.sc.gov.br), ciente de que a não apresentação dos documentos necessários dentro do prazo estipulado resultará na perda
da vaga. Informamos ainda, que o exame médico de saúde ocupacional de que trata o Concurso Público nº 001/2021, será realizado pelo
Médico do Trabalho da Prefeitura Municipal de Orleans, o qual poderá exigir todos os exames pertinentes a aferir a capacidade admissional
para o respectivo cargo; as consultas poderão ser previamente agendadas junto ao Departamento de Gestão de Pessoas.
NOME

CARGO

CH

FERNANDO AUGUSTO MEIRELLES TENFEN

MÉDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA

40 h

Orleans, 19 de Abril de 2022.
JORGE LUIZ KOCH
Prefeito Municipal

EDITAL CHAMAMENTO EFETIVAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 001/2021

Publicação Nº 3839689

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA EFETIVAÇÃO DE ACORDO COM CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 mediante o qual ficam CONVOCADOS,
para nomeação, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2021, para comparecer na Prefeitura Municipal de Orleans, sito a rua
XV de Novembro, 282, centro, Orleans/SC, no horário das 08:00hs as 12:00hs e 13:30hs as 17:30hs, no prazo de 15 dias (conforme item
16.4 do Edital 001/2021), munido de todos os documentos constantes do Edital do Concurso Público nº 001/2021 (disponível no sitio eletrônico: www.orleans.sc.gov.br), ciente de que a não apresentação dos documentos necessários dentro do prazo estipulado resultará na perda
da vaga. Informamos ainda, que o exame médico de saúde ocupacional de que trata o Concurso Público nº 001/2021, será realizado pelo
Médico do Trabalho da Prefeitura Municipal de Orleans, o qual poderá exigir todos os exames pertinentes a aferir a capacidade admissional
para o respectivo cargo; as consultas poderão ser previamente agendadas junto ao Departamento de Gestão de Pessoas.
NOME

CARGO

CH

LUIZA CASCAES NAZARIO

MÉDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA

40 h
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Orleans, 19 de Abril de 2022.
JORGE LUIZ KOCH
Prefeito Municipal

EDITAL CHAMAMENTO EFETIVAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 002/2018

Publicação Nº 3839397

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA EFETIVAÇÃO DE ACORDO COM CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2018, mediante o qual fica CONVOCADO (A),
para nomeação, o (a) candidato (a) aprovado (a) no Concurso Público nº 002/2018, para comparecer na Prefeitura Municipal de Orleans,
sito a Rua XV de Novembro, 282, centro, Orleans/SC, no horário das 08:00hs as 12:00hs e 13:30hs as 17:30hs, no prazo de 30 dias, munidos de todos os documentos constantes do Edital do Concurso Público nº 002/2018 (disponível no sitio eletrônico: www.orleans.sc.gov.
br, cientes de que a não apresentação dos documentos necessários dentro do prazo estipulado resultará na perda da vaga. Informamos
ainda, que o exame médico de saúde ocupacional de que trata o Concurso Público nº 002/2018, será realizado pelo Médico do Trabalho da
Prefeitura Municipal de Orleans, o qual poderá exigir todos os exames pertinentes a aferir a capacidade admissional para o respectivo cargo.
NOME
EDUARDO PEREIRA DE BETIO

CARGO
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

CH
40 H

Orleans, 19 de Abril de 2022.
JORGE LUIZ KOCH
Prefeito Municipal

ERRATA O DECRETO N. 5228/2022 PUBLICADO EM 04-4-2022 EDIÇÃO 3818, PASSA A VALER COM A SEGUINTE
REDAÇÃO

Publicação Nº 3839758

DECRETO Nº 5.228 DE 23 DE MARÇO DE 2022
“HOMOLOGA RESOLUÇÃO N. 01/2022 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ORLEANS”
MARIO COAN, Prefeito de Orleans, no uso de suas atribuições legais conferidas no Artigo 88, Item VIII da Lei Orgânica Municipal:
DECRETA:
Art.1º Fica homologada a Resolução n. 01/2022, do Conselho Municipal de Educação, que estabelece normas para oferta do Ensino Fundamental para o Sistema Municipal de Ensino de Orleans, conforme Anexo Único, do presente Decreto.
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Orleans (SC), em 23 de março de 2022; 138 anos da Fundação e 108 anos da Emancipação Político -administrativa.
MARIO COAN
Prefeito de Orleans
Registrado o presente Decreto nesta Secretaria Municipal de Administração, aos vinte três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
dois, e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
MARCOS RICARDO MARTINS
Secretário de Administração
ANEXO ÚNICO
Resolução nº 01/2022 do Conselho Municipal de Educação.
Atualiza a Resolução 03/2019.
Estabelece normas para oferta do Ensino Fundamental para o Sistema Municipal de Ensino de Orleans.
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ORLEANS, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional art. 3º inciso 8º; Lei 9.394/96, Lei Municipal Nº 1990/2006; Resolução Nº 183, de 19/11/2013; Lei Federal Nº
12.796/2013; Portaria 189 de 09/02/2017; Portaria 2890 de 29/11/2018; Lei 1876/2002 att. 21 e 22; Resolução Nº 01 de 26 de abril de
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2021; Decreto Nº 5.044 de 14 de junho de 2021 e BNCC que dispõe sobre as normas e funcionamento da Educação Básica.
RESOLVE:
Art. 1º O Ensino Fundamental, no Município de Orleans, terá a duração de 09 (nove) anos, devendo os pais ou responsáveis efetivar matrícula a partir dos 6 (seis) anos completos ou a completar até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, conforme estabelece a
Resolução n° 1 de 14 de janeiro de 2010, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.
Art. 2º O Ensino Fundamental estruturar-se-á em 05 (cinco) anos para o Ensino Fundamental anos iniciais e 04 (quatro) anos para o Ensino
Fundamental anos finais, é obrigatório e gratuito.
Art. 3º A Carga Horária mínima anual será de 800 (oitocentas) horas, distribuídas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos de efetivo
trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais quando houver.
§ 1º - A jornada escolar no Ensino Fundamental será de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias em turno único por meio de trabalho efetivo
em sala de aula sendo o período de permanência na escola progressivamente ampliado, com a implantação de projetos específicos.
§ 2° - São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização e funcionamento do ensino.
§ 3° - O calendário escolar poderá adequar-se às peculiaridades locais, no que se refere as suas especificidades: atividades extraclasse,
comemorações; a critério da instituição do ensino, em consonância com as normas do Sistema Municipal de Ensino.
§ 4° O processo de avaliação e os registros dos resultados do rendimento escolar do Ensino Fundamental, passará a ser trimestral.
Art. 4º A organização das turmas dar-se-á mediante proposta pedagógica elaborada em conformidade com as diretrizes emanadas pela
Secretaria Municipal de Educação e aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação.
Art. 5º A organização do número de estudantes por turma no Ensino Fundamental obedecerá à seguinte composição:
§ 1°- O número de alunos por turma deverá levar em conta a área física da sala de aula, considerando 1,5m2 por aluno e 2,0m2 para o
professor.
§ 2º- Nas instituições de ensino em que houver estudantes com deficiência, as turmas deverão ter número reduzido de estudantes, uma
vez que o professor trabalha com diferentes níveis, devendo considerar a redução de 03 (três) estudantes do ensino regular para cada 02
(dois) alunos deficientes, mediante laudo.
§ 3°- O desdobramento de turmas poderá ocorrer quando ultrapassar em, no mínimo, 05 (cinco) alunos a partir do máximo estabelecido
no "caput" deste artigo.
§ 4°- Nos casos em que a instituição de ensino não dispuser de espaço físico para o desdobramento de turmas conforme o estabelecido no
"caput" deste artigo, a Secretaria Municipal de Educação poderá contar com a contratação de um estudante de Pedagogia, na função de
bolsista para auxiliar o professor da turma dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Art. 6º O Ensino Fundamental será ministrado em língua portuguesa.
Art. 7º A organização da Educação de Jovens e Adultos contará com toda a estrutura curricular do Ensino Fundamental, respeitadas as
características próprias.
Art. 8º Os estabelecimentos de ensino, na elaboração dos seus Projetos Pedagógicos levarão em conta:
I - Os princípios gerais do seu regimento escolar;
II - O currículo escolar e a matriz curricular definida pela Secretaria Municipal de Educação, aprovada pelo Conselho Municipal de Educação;
III - Os princípios administrativos da instituição, tais como:
a - O calendário escolar;
b - O processo de admissão dos seus estudantes;
c - O processo de avaliação dos seus estudantes;
d - O processo de escrituração e guarda da documentação;
e - As exigências quanto à formação, atuação e condições gerais de seus profissionais da educação;
f - A regulamentação relativa a processo de avaliação de alunos, professores e funcionários, com as respectivas sanções, conforme infração.
Art. 9º Na constituição e tratamento metodológico do Projeto Político Pedagógico, os estabelecimentos de ensino assegurarão os princípios
da qualidade, do ensino, e do relacionamento entre as diversas atividades educacionais.
Art. 10. Os Currículos, como parte do Projeto Político Pedagógico em todos os níveis de ensino, respeitadas as idades próprias de cada nível,
deverão promover o processo de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes.
Art. 11. Na organização dos currículos, respeitadas as disposições legais superiores, os estabelecimentos deverão dar atendimento prioritário às necessidades globais dos estudantes.
Art. 12. No Sistema Municipal de Ensino, os currículos serão organizados com observância das seguintes especificações:
I - Mínimos curriculares em conteúdos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Educação;
II - Matriz curricular estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação e aprovada pelo Conselho Municipal de Educação.
III - Sistema de Ensino Sistema Educacional Família e Escola da Editora OPET;
IV - BNCC.
Art. 13. O desporto escolar, o lazer e a recreação, as atividades artísticas e outras atividades de capacitação e formação cultural, humana e
social, estarão incluídas no Projeto Pedagógico e poderão ser realizadas em convênios ou parceria com instituições educacionais congêneres
ou instituições civis e sociais.
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Art. 14. Os currículos e projetos educativos atenderão também aos interesses da comunidade escolar.
Art. 15. A avaliação da aprendizagem dos estudantes é de responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, na forma do seu Regimento
Escolar e do Projeto Político Pedagógico, compreendendo também a apuração da assiduidade.
Parágrafo Único: Os estabelecimentos de ensino, ao fixarem em seus Regimentos Escolares e Projetos Pedagógicos os critérios para a avaliação da aprendizagem dos estudantes, atenderão aos pressupostos básicos de avaliação previstos na legislação superior e o disposto nesta
Resolução, com atenção especial as condições de crescimento humano e as condições sociais do aluno.
Art. 16. A avaliação do processo ensino e aprendizagem pautar-se-á em:
I - Possibilitar o aperfeiçoamento do processo ensino e aprendizagem;
II - Avaliar o desempenho do aluno quanto a apropriação de competências e
conhecimentos em cada área de estudos e atividades escolares;
III - Avaliar o desempenho do docente previsto no Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino;
IV - Avaliar as condições físicas e materiais que substanciam o processo ensino e aprendizagem.
Art. 17. A avaliação da aprendizagem dos estudantes, será contínua e de forma global, mediante verificação de competências e de aprendizagem de conhecimentos, em atividades de classe e extraclasse, incluídos os procedimentos próprios de recuperação paralela.
§ 1 ° a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:
a - Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos
resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais;
b - Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;
c - Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado;
d - Aproveitamento de estudos concluídos com êxito;
e - Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos, para os casos de rendimento escolar insuficiente, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos;
Art. 18. A avaliação da aprendizagem será atribuída pelo professor do ano escolar, ou componente curricular e analisada em Conselho de
Classe.
Art. 19. Na Avaliação da aprendizagem a ser expressa de forma numérica em notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com fração de 0,1, para todos
os anos do Ensino Fundamental de primeiro (1º) ao nono (9º) ano, levar-se-ão em conta os aspectos qualitativos.
§ 1º O Projeto Político Pedagógico atenderá às diretrizes emanadas desta Resolução e na legislação vigente, no que diz respeito ao registro
de avaliação e a definição do percentual mínimo para aprovação;
§ 2° Na apreciação dos aspectos qualitativos serão considerados a compreensão e o discernimento dos fatos, a percepção de suas relações,
a aplicabilidade dos conhecimentos, a capacidade de análise e de síntese, além de outras habilidades intelectivas que advierem do processo
em atitudes demonstradas.
Art. 20. O controle da frequência fica a cargo da instituição escolar, sendo exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento)
do total de horas letivas para aprovação.
Art. 21. Nos casos em que um estudante se vir impedido, por razões comprovadas, de cumprir o mínimo de frequência previsto na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, poderá haver recurso formal à Secretaria Municipal de Educação, que por sua vez, encaminhará a solicitação para o Conselho
Municipal de Educação para deliberação.
Art. 22. Ter-se-ão como aprovados quanto ao aproveitamento:
I - Estudantes que alcançarem os níveis de apropriação do conhecimento, em conformidade com esta Resolução, que no seu registro em
notas, não seja inferior a 70% (setenta por cento) dos conteúdos efetivamente trabalhados por disciplina;
Art. 23. Não serão aprovados, quanto ao aproveitamento de estudos, os alunos que não alcançarem os mínimos estabelecidos por esta
resolução, consubstanciado na legislação em vigor e explicitados no Projeto Político Pedagógico.
§ 1º Não será aplicado o previsto neste artigo para os alunos do primeiro e segundo e quarto ano do Ensino fundamental. Nos primeiros,
segundos e quartos anos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental será registrada frequência anual e, se o aluno atingir o estabelecido em
Lei, automaticamente o Sistema registrará aprovado. Nos terceiros e quintos anos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, registrar-se-á
no Sistema uma expressão numérica de um (0) a dez (10), ao final do último trimestre letivo, com parâmetro para retenção à expressão
numérica inferior a sete (7).
§ 2º O registro citado no parágrafo anterior, no terceiro ano, observará a aprendizagem ao longo do primeiro, segundo e terceiro ano; no
quinto ano, observará a aprendizagem do quarto e do quinto ano. Ao final do terceiro ano do Ensino Fundamental haverá retenção para
aqueles alunos que não lograrem êxito, embora o professor e a escola tenham empreendido todos os esforços possíveis por meio da recuperação paralela e ou recuperação do período avaliativo.
§ 3º Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e atingir média final 7,0 (sete) ou
seja, 21 (vinte e um) pontos nos três trimestres, sem a ocorrência de exame final, considerando a seguinte fórmula:
Média Trimestral = 1º trim + 2º trim + 3º trim ÷ 3 = MT (MT= 1º + 2º+ 3º = ) 3 OBS.: 3 é a quantidade de trimestres.
§ 4º Como forma de acompanhar o desempenho dos estudantes, será realizado pré conselho Trimestral, analisando o processo de ensino
aprendizagem, a fim de obter diagnóstico para possíveis intervenções como: Busca ativa, recuperação de conteúdo, modificações de metodologias, etc.
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Art. 24. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declaração de conclusão do ano, diplomas e certificados de conclusão
de curso, com as especificações cabíveis, com abrangência a todas as modalidades e níveis de ensino.
Art. 25. O processo de promoção dos alunos, ao final de cada ano e na conclusão dos respectivos níveis de ensino, dependerá dos critérios
definidos nos artigos anteriores desta resolução.
Art. 26. Os estabelecimentos de ensino, observados e cumpridos os mínimos estabelecidos na legislação do Conselho Nacional de Educação
e regulamentados pelo Conselho Municipal de Educação, proporcionarão estudos de recuperação aos que demonstrarem aproveitamento
insuficiente no decorrer do ano escolar, mediante programa e atividades diversificadas.
Art. 27. Entende-se por recuperação de estudos o processo didático-pedagógico que visa oferecer novas oportunidades de aprendizagem
ao estudante, para superar dificuldades ao longo do processo ensino e aprendizagem.
Art. 28. A recuperação será oferecida de forma paralela, sempre que for diagnosticado insuficiência na aprendizagem no decorrer do processo regular de apropriação de conhecimento e de competência pelo estudante.
§ 1º O resultado obtido na avaliação, após estudos de recuperação em que o estudante demonstre ter superado as dificuldades, substituirá
o anterior, referente aos mesmos objetivos, prevalecendo o maior.
§ 2º O Projeto Político Pedagógico disporá sobre aspectos complementares da recuperação paralela, que deve ser entendida no processo,
de forma concomitante aos estudos ministrados no cotidiano da escola.
Art. 29. Admite-se a adoção de critérios que permitam avanços sucessivos dos estudantes pela conjugação dos elementos de idade e rendimento escolar.
§ 1º O avanço nos anos e nos cursos, por classificação, ocorrerá sempre que se constatar apropriação pessoal de conhecimento por parte
do estudante.
§ 2º A banca de avaliação, neste caso, será designada pela direção do estabelecimento de ensino, constituída por membros do corpo docente e de profissionais do serviço de apoio da Instituição e da Secretaria da Educação, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação.
§ 3º Para avançar ao ano seguinte, por classificação, o estudante deverá obter nível mínimo de 70 (setenta por cento) de aprovação nos
conteúdos de todos os componentes curriculares do ano, ou do curso.
§ 4º A iniciativa de propor o avanço nos anos ou cursos, caberá ao estabelecimento de ensino, após ter ouvido o Conselho de Classe e
consultado o estudante e os pais ou responsáveis.
Art. 30. O Conselho de Classe, de existência obrigatória e permanente, é o órgão que possibilita:
I - A avaliação global do(a) aluno(a) e o levantamento das suas dificuldades;
II - A avaliação dos envolvidos no trabalho educativo e no estabelecimento de ações
para a superação das dificuldades;
III - A avaliação do processo ensino-aprendizagem desenvolvido pela escola na
implementação das ações propostas e verificação dos resultados;
IV - A definição de critérios para a avaliação e sua revisão, quando necessário;
V - A avaliação da prática docente, enquanto motivação e produção de condições de apropriação do conhecimento, no que se refere a metodologia, aos conteúdos programáticos e a totalidade das atividades pedagógicas realizadas.
Art. 31. O Conselho de Classe participativo será composto:
I - Pelos alunos representantes da classe;
II - Pelos pais ou responsáveis;
III - Pelos professores da turma;
IV - Pela direção do estabelecimento ou seu representante:
V - Pelos especialistas ou serviço de apoio técnico pedagógico.
§ 1º O Projeto Político Pedagógico estabelecerá a forma de funcionamento do Conselho de Classe.
Art. 32. O Conselho de Classe reunir-se-á, ordinariamente, por turma, nos períodos que antecedem ao registro definitivo do resultado da
avaliação da aprendizagem dos estudantes e será proponente das ações que visem a melhoria da aprendizagem e o definirá pela aprovação
ou não, considerando sempre os aspectos cognitivos e intelectuais e não comportamental.
Art. 33. O Conselho de Classe poderá reunir-se extraordinariamente, convocado pela direção do estabelecimento, e 50% (cinquenta por
cento) mais 01(um) dos professores integrantes do Conselho.
Art. 34. Os serviços de docência e apoio técnico-pedagógico dos estabelecimentos de ensino integrantes do Sistema Municipal de Educação
têm por finalidade garantir ação educativa de forma harmoniosa, mediante os seguintes serviços:
I - Da docência;
II - Da coordenação pedagógica;
III - Da administração escolar;
IV - Da supervisão escolar;
V - Dos especialistas: psicóloga, psicopedagoga e fonoaudióloga.
Art. 35. A direção será exercida por profissional da área da educação, com nível superior formado em curso de graduação em Pedagogia ou
curso de licenciatura na área da educação.
Art. 36. Os estabelecimentos municipais de ensino terão prazo de até um (O1) ano, após a publicação desta Resolução, para adaptarem
seus Estatutos, Regimentos Escolares, e Projeto Político Pedagógico à presente norma.
Art. 37. Ficam automaticamente ajustadas, quanto à nomenclatura, as disposições de legislação anterior à vigência da presente Resolução,
estabelecendo-se o seguinte:

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1582

I - Cabe a Secretaria Municipal de Educação fixar no Edital de matrículas, as normas específicas para a regulamentação da matrícula, asseguradas às peculiaridades do Sistema Municipal de Ensino e das Unidades Escolares.
II - As normas e exigências complementares para o cumprimento das condições previstas serão expedidas pelo Conselho Municipal de
Educação.
Art. 38. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.
Orleans SC, 23 de março de 2022.
Conselho Municipal de Educação

PROCESSO Nº 33/2022 CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 1/2022

Publicação Nº 3841000

PROCESSO Nº 33/2022
CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 1/2022
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA BÁSICA PE. SANTOS SPRICIGO NO BAIRRO ALTO PARANÁ EM ORLEANS/
SC CONFORME ANEXOS.
ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS:
CONFORME ABERTOS OS PRAZOS DE RECURSO, E NÃO HAVENDO NENHUMA MANIFESTAÇÃO, FINDADO O PRAZO A COMISSÃO DE
LICITAÇÃO DECIDIU POR MARCAR UMA NOVA SESSÃO PARA ESTAR ABRINDO OS ENVELOPES DE PROPOSTAS, NO DIA 29/04/2022 AS
14:00HS.
ORLEANS, 19 DE ABRIL DE 2022
FABIO SALVADOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 82/2022 PREGÃO PRESENCIAL P/ COMPRAS E SERVIÇOS Nº 26/2022 REGISTRO DE PREÇO

Publicação Nº 3839905

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 99031AEC2D221ACBA60E890F322877500B8FBC6E

PROCESSO Nº 82/2022
PREGÃO PRESENCIAL P/ COMPRAS E SERVIÇOS Nº 26/2022
REGISTRO DE PREÇO
Tipo: Menor Preço por item
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, AVIAMENTOS, ARTIGOS DE ARMARINHO E TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ORLEANS.( PROCESSO MULTIENTIDADE)
Recebimento dos Envelopes de Proposta e Habilitação: até o dia 05/05/2022 às 17h00min. Abertura dos Envelopes: dia 06/05/2022, às
08h30min
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.837, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.
Fundamento legal: Leis Federais 10.520/2002, 8.666/93 consolidada e Lei Complementar Federal Nº 123/2006. Mais informações no Setor
de Licitações junto a Prefeitura, sito a rua XV de novembro 282, centro, Orleans SC, CEP: 88870-000, Fone (48) 3886-0100, site www.
orleans.sc.gov.br e-mail licitacao@orleans.sc.gov.br
Orleans - SC, 19 de Abril de 2022.
Jorge Luiz Koch
Prefeito Municipal
Código registro TCE: 99031AEC2D221ACBA60E890F322877500B8FBC6E
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 79/2022

Publicação Nº 3839435

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 31/2022

PREFEITURA DE ORLEANS
CNPJ:
82.926.544/0001-43
Endereço: Rua XV de Novembro, 282 - Centro
CEP:
88870-000 - Orleans

Página:

Telefone:(48) 3886-0100

1/

Processo
Data do Processo:

1

79/2022
13/04/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável por essa entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Processo Nr.:
b) Licitação Nr.:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação/Adjudicação:
e) Objeto da Licitação:

79/2022
31/2022 - DL
Dispensa de licitação
13/04/22 10:35
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO
DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DA ESTRUTURA METÁLICA DO
GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DO RIO DAS FURNAS.

f) Fornecedores e Resumo de Lotes Vencedores:
HGR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
Item Descrição/Especificação do item
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
1
PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE
ENGENHARIA DA ESTRUTURA METÁLICA DO
GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DO RIO
DAS FURNAS.

Marca

Unid.
SV

Qtde.
1

Valor Unitário
R$3.450,00

Total do item
R$3.450,00

Total Fornecedor: R$ 3.450,00
Total: R$ 3.450,00

Orleans, 13/04/2022

JORGE LUIZ KOCH
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PROCESSO Nº 79/2022 PREFEITURA CONTRATO Nº 70/2022

Publicação Nº 3839427

PROCESSO Nº 79/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2022
CONTRATO Nº: 72/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DA
ESTRUTURA METÁLICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA
COMUNIDADE DO RIO DAS FURNAS.
Fundamento legal: Art. 24 Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
EMPRESA: HGR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA
VALOR TOTAL R$3.450,00 (três mil quatrocentos e
Dotação: 8/2022 – Manutenção do Departamento de Esporte.
Orleans - SC, 13 de abril de 2022.
Jorge Luiz Koch
Prefeito Municipal

cinquenta reais)
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Otacílio Costa
Prefeitura
PSS 005/2022

Publicação Nº 3841270

MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA
SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DE EDITAL – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 005/2022 – CADASTRO DE RESERVA PARA VAGAS REMANESCENTES
A Comissão do Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto nº 3.123/2022, no uso de suas atribuições, torna público aos interessados, que
está aberto o Edital de Processo Seletivo Simplificado, visando à contratação de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (feminino) 40h, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO 40h, AUXILIAR DE FARMÁCIA 40h, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 40h, TÉCNICO EM ENFERMAGEM 40h e MÉDICO CLÍNICO GERAL 20h e 40h.
CRITÉRIO DE SELEÇÃO: Prova de Títulos, nos termos do Edital.
TAXA DE INSCRIÇÃO: ISENTA.
PRAZO E LOCAL DE INSCRIÇÃO: dias 25 e 26 de abril de 2022, das 13h às 19h, no setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Otacílio Costa/SC, localizado na Avenida Vidal Ramos Junior, n. 228, Bairro Centro Administrativo, Otacílio Costa (SC).
JUSTIFICATIVA: Preenchimento de vagas remanescentes na Secretaria de Saúde de Otacílio Costa/SC, não supridas pelo Processo Seletivo
002/2021.
Maiores informações pelo fone 49 3221-8000
Edital completo no site www.otaciliocosta.sc.gov.br
JEAN DA SILVA
Presidente
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Publicação Nº 3839149
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1F9EE47C5064DE36947889AC624575CAFDDBA96E

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº.: 009/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OTACÍLIO COSTA.
Contratada: SILMARA RAIZER (CNPJ sob nº 741.615.639-49).
Valor: 2.437,96 (dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos) mensais.
Vigência: Inicio 21/03/2022– Término: 31/12/2022.
Licitação: Processo Licitatório nº 007/2022 – Dispensa de Licitação nº 003/2022.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666 .
Recurso: Dotações conforme Processo Licitatório.
objeto: dispensa de licitação para locação de imóvel de propriedade da sra. silmara raizer, localizado na avenida olinkraft n° 1603,
bairro pinheiros, para funcionamento da sede da secretaria de saúde.
Município de Otacílio Costa 21 de março de 2022.
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Contrato nº.: 010/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OTACÍLIO COSTA.
Contratada: ARMINDO FROZZA ME (CNPJ sob nº 75.552.158/0001-73).
Valor: 213.040,00(duzentos e treze mil e quarenta reais).
vigência: inicio 25/03/2022 – término: 31/12/2022
Licitação: Processo Licitatório nº 039/2022 –Inexigibilidade nº 001/2022
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666 .
Recurso: Dotações conforme Processo Licitatório.
objeto: contratação da empresa armindo frozza me, inscrito no cnpj sob nº 75.552.158/0001-73, para a aquisição de blocos de passes para transporte
coletivo urbano e para interior do município, conforme lei municipal nº 2.899/21 e lei municipal nº 1.488/2004
Município de Otacílio Costa 25 de março de 2022.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA
EXTRATO CONTRATUAL
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Publicação Nº 3839163

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 872AE47696566C24E1FE529616CC6DB70BCBB293

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

EXTRATO_CONTRATO_ 012_2022_FMS

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1588

Publicação Nº 3839451
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 512CBBC0FBD0598C82A51D9B98B7EC6233D960D7

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº.: 012/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OTACÍLIO COSTA.
Contratada: TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA (CNPJ sob nº 08.389.661/0001-62).
Valor Total : 198.000,00 ( cento e noventa e oito mil reais).
Vigência: Inicio 06/04/2022– Término: 06/04/2023.
Licitação: Processo Licitatório nº 009/2022 - Pregão Eletrônico nº 003/2022.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666 .
Recurso: Dotações conforme Processo Licitatório.
objeto: contratação de empresa especializada para realizar serviço de transformação de veículo furgão longo, teto alto em
ambulância padrão Samu nacional tipo b.
Município de Otacílio Costa 06 de Abril de 2022.
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EXTRATO_CONTRATO_ 013_2022_FMS

Publicação Nº 3839637
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FD1A780243AEC1FD156D60EAD02BC5785408197E

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº.: 013/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OTACÍLIO COSTA.
Contratada: ASO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ sob nº 17.546.329/0001-55).
Valor: 828.750,17 (oitocentos e vinte e oito mil e setecentos e cinquenta reais e dezessete centavos).
vigência: inicio 11/04/2022 – término: 11/04/2023.
Licitação: Processo Licitatório nº 008/2022 – Tomada de Preços nº 002/2022.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666 .
Recurso: Dotações conforme Processo Licitatório.
objeto: contratação de empresa para construção de clínica de hidroterapia e hidroginástica
Município de Otacílio Costa 11 de Abril de 2022.
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EXTRATO_CONTRATO_ 031_2022

Publicação Nº 3839749
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8727238A65DFE34E6A2487CD2052B6E04CFF7EE7

MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº.: 031/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA
Contratada: ASO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ sob o nº17.546.329/0001-55).
Valor: R$ 235.301,39.(duzentos e trinta e cinco mil e trezentos e um reais e trinta e nove centavos).
Vigência: Inicio:16/03/2022– Término: 16/03/2023.
Licitação: Processo Licitatório nº 017/2022 – Tomada de Preço nº 002/2022.
Fundamentação Legal: 8.666/1993.
Recursos: Dotações conforme Processo Licitatório.
Objeto: contratação de empresa para reforma de dois conjuntos de banheiros do parque
cambará, conforme planilhas orçamentárias, cronograma físico - financeiro e projetos.
Município de Otacílio Costa 16 de Março de 2022.
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Publicação Nº 3839825
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0ABE64FC9DBA5A3BC909C1A2A5BFCC48CB3F24EA

MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº.: 037/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA
Contratada: B&P CONSTRUTORA EIRELI(CNPJ sob o nº 07.052.006/0001-51).
Valor: R$ 96.060,24 (noventa e seis mil e sessenta reais e vinte e quatro centavos)
Vigência: Inicio:30/03/2022– Término: 26/09/2022.
Licitação: Processo Licitatório nº 029/2022 – Tomada de Preços nº 006/2022.
Fundamentação Legal: 8.666/1993.
Recursos: Dotações conforme Processo Licitatório.
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para
execução da reforma do muro e colocação de grama sintética no parque do Cei Catarina
Furhmann, em conformidade com os projetos em anexo, arquivos e características neles
descritas.
Município de Otacílio Costa 30 de Março de 2022.
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EXTRATO_CONTRATO_011_2022_FMS

Publicação Nº 3839258
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4290ECD817CFE8BF080984065437AE5968350BCE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº.: 011/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OTACÍLIO COSTA.
Contratada: PEDIATRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (CNPJ sob nº 24.124.033/0001-01).
Valor Total : 147.000,00( cento e quarenta e sete mil reais).
Vigência: Inicio 05/04/2022– Término: 31/12/2022.
Licitação: Processo Licitatório nº 006/2022 –Credenciamento nº 001/2022.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666 .
Recurso: Dotações conforme Processo Licitatório.
objeto: Credenciamento para Prestação de Serviço de Médico Pediatra na Unidade Básica do município;
Município de Otacílio Costa 05 de Abril de 2022.
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Ouro
Prefeitura
ATA RP N° 063 - 064

Publicação Nº 3840984

PROCESSO LICITATÓRIO n. 0036/2022
PREGÃO PRESENCIAL n. 0024/2022
VALIDADE: até 31/12/2022
CONTRATANTE: Município de Ouro.
OBJETO: Registro de preços para o fornecimento de Pedras Britadas.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 063/2022
CONTRATADA: PEDREIRA ENGENHOS LTDA
Item
3
6
7

Produto
Pedrisco(50%) e pó de
pedra(50%)
Pedra Pulmão (macadame)
Pedrisco(50%) e pó de
pedra(30%) Pedra Brita
nº 01(20%)

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

M3

5.000

R$121,00

R$605.000,00

M3

1.000

R$111,00

R$111.000,00

M3

2.000

R$120,90

R$241.800,00

Total do Fornecedor:

R$957.800,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 064/2022
CONTRATADA: PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Item
1
2
4

Produto
Pó de pedra.
Pedra Brita nº 01
PEDRA BRITA Nº. 02

Unidade
M3
M3
M3

5

Lascão de Pedra.

M3

Qtde
1.000
2.000
300
1.000
R$112,40
Total do Fornecedor:

Valor Unitário
R$127,10
R$117,00
R$117,00

Valor Total
R$127.100,00
R$234.000,00
R$35.100,00
R$112.400,00
R$508.600,00
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Painel
Prefeitura
PORTARIA Nº 75/2022

Publicação Nº 3840194

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 75/2022
Concede Férias ao servidor
ANTONIO MARCOS CAVALHEIRO FLORES, Prefeito do Município de Painel, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art.1º Concede Férias ao servidor:
NOME DO SERVIDOR:
Eder Brito Ribeiro

PERIODO AQUISITIVO:
08.12.2019 a 07.12.2020

DATA DE GOZO:
14.04.2022 a 28.04.2022

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Painel, 14 de abril de 2022
ANTONIO MARCOS CAVALHEIRO FLORES
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado na forma da lei, em 14/04/2022.
Nelce Andrade Salaman
Secretariode Administração e Finanças

PORTARIA Nº 76/2022

Publicação Nº 3840196

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 76/2022
Concede Estabilidade a servidora Keila Santiago Rodrigues
ANTÔNIO MARCOS CAVALHEIRO FLORES, Prefeito do Município de Painel, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art.1º Concede Estabilidade a servidora Keila Santiago Rodrigues, ocupante do cargo de Agente Administrativo, com fundamentos nos moldes contidos no artigo 38; Paragrafo Único, da Lei Complementar nº 009/2006, de 13 de março de 2006.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
Painel, 18 de abril de 2022.
ANTÔNIO MARCOS CAVALHEIRO FLORES
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado na forma da lei, em 18/04/2022.
Nelce Andrade Salaman
Secretario Municipal de Administração e Finanças.
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Palhoça
Prefeitura
ATO Nº. 309/2022

Publicação Nº 3841550

ATO Nº. 309/2022.
EDUARDO FRECCIA, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V
e 87, I da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
NOMEAR GABRIELA DA SILVA, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Assessor III, Nível DAS-VI, Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 235, de 22 de dezembro de
2016 e Lei Complementar nº. 252, de 30 de janeiro de 2018 e Lei Complementar nº 316, de 03 de janeiro de 2022e Decreto nº. 2.998, de
06 de abril de 2022, com efeitos a contar de 19/04/2022.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal
SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

ATO Nº. 310/2022

Publicação Nº 3841608

ATO Nº. 310/2022.
EDUARDO FRECCIA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei
Orgânica do Município,
RESOLVE:
NOMEAR ROBSON GONÇALVES, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Assessor III, Nível DAS-VI do Quadro de Pessoal da
Secretaria de Assistência Social da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 235, de 22 de dezembro
de 2016 e Lei Complementar nº. 252, de 30 de janeiro de 2018 e Lei Complementar nº. 316, de 03 de janeiro de 2022 e Decreto nº 3.005,
de 19 de abril de 2022, com efeitos a contar de 19/04/2022.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal
MAURICIO ROQUE DA SILVA
Secretário de Assistência Social
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3841611

ATO Nº. 311/2022.
EDUARDO FRECCIA, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V
e 87, I da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
NOMEAR LEANDRO VALMIRO ROSA, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Assessor II, Nível DAS-V do Quadro de Pessoal da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 235, de 22 de
dezembro de 2016, Lei Complementar nº. 252, de 30 de janeiro de 2018 e Lei Complementar nº. 316, de 03 de janeiro de 2022 e Decreto
nº. 3.005, de 19 de abril de 2022, com efeitos a contar de 19/04/2022.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal
EDSON GHIZONI
Secretário Municipal de Serviços Públicos
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

AVISO DE LICITAÇÃO PP 100-2022 GÁS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3839854
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 03C9D180D21ED307074C6C9FA3CB03CC92E4FD97

Modalidade: Pregão Presencial nº 100/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP – por quilo) ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS (P13) E
EM CILINDROS DE 45 QUILOS 9P45), À BASE DE TROCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, FUNDOS E
AUTARQUIAS, E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA- SC através de Registro de Preços.
Abertura Proposta: 09/05/2022 às 14h00min
Local da retirada do Edital e Anexos: www.palhoca.sc.gov.br
Palhoça, 19 de abril de 2022.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PP 102-2022 CAMINHÃO PIPA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3840188

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A6D99142EB47408DBE045793C90C312F5B07DDBA

Modalidade: Pregão Presencial nº 102/2022
Objeto: aquisição de caminhão com tanque pipa de 10.000 litros para uso do SAMAE (2º processo), do município de Palhoça - SC.
Abertura Proposta: 10/05/2022 às 14h00min
Local da retirada do Edital e Anexos: www.palhoca.sc.gov.br
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Palhoça, 19 de abril de 2022.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 79/2022 - PP Nº 54/2021

Publicação Nº 3840113

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 945D1AD92B29D34C47606E0DE4D594CC68576AC2

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 79/2022
Termo de Aditamento – Prorrogação e Reajuste
Espécie: 1° Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 143/2021, firmado em 21/04/2021, com a empresa CITYCAR
ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.
OBJETO: CLÁUSULA I – Fica prorrogado até 20/04/2023 o prazo contratual conforme disposto na Cláusula Décima Quarta. CLÁUSULA II – O
presente Termo Aditivo passa a ter vigência a partir de 21/04/2022. CLÁUSULA III – Devido ao reequilíbrio previsto na Cláusula Sétima do
Contrato de Prestação de Serviços n.º 143/2021, fica reequilibrado o valor mensal de cada veículo em R$ 2.580,05 (dois mil quinhentos e
oitenta reais e cinco centavos), ficando o valor anual do contrato atualizado em R$ 61.921,20 (sessenta e um mil novecentos e vinte e um
reais e vinte centavos), este valor entrará em vigor a partir do dia 01/04/2022. CLÁUSULA IV – A periodicidade para efeito de reajuste de
preços será contada a partir da data da aplicação do reequilíbrio, abril de 2022 ou seja será concedido somente após 12 meses do reequilíbrio.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57 e art. 65 da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2021
DATA: 13/04/2022
Signatários: pela Contratante,
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário Municipal de Educação
Pela Contratada,
CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.

EXTRATO TERMO ADITIVO N° 72/2022 - CC 154/2020

Publicação Nº 3841748

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B423E5F131A42F15DEF127144D7E687808C35E09

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 72/2022
Termo de Aditamento – Prazo
Espécie: 3° Termo de Aditamento ao Contrato de Execução de Obras nº 378/2020, firmado em 09/11/2020, com a empresa QUALIDADE
MINERAÇÃO LTDA.
OBJETO: CLÁUSULA I – Fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo de execução de obra, do Contrato n.º 378/2020, sendo
o prazo de vigência com início em 30/11/2021 a 29/05/2022, conforme Memorando n.º 12.958/2022.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57 da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
PROCESSO LICITATÓRIO Concorrência Publica n.º 154/2020.
DATA: 08/04/2022.
Signatários: pela Contratante,
KRISTY CARDOSO FABRE
Secretária Municipal de Infraestrutura e Saneamento
Pela Contratada,
QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 050/2022

Publicação Nº 3841166

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Modalidade: Concorrência nº 50/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de reforço de rede de água tratada em diâmetro DN 200mm, na região dos
bairros Pontal, Furadinho e Praia de Fora.
Empresas Habilitadas:
SANENGE SERVIÇOS DE SANEAMENTO EIRELI
TERRAPLEIN LTDA
STC SERV. TERRAP. E CONST. LTDA
Palhoça, 19 de abril de 2022.
EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3841030

PORTARIA Nº. 1874/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO PRISCILA MATTOS DA SILVA de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº.
3.335, de 23 de agosto de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 002/SMA/2021, para ocupar o cargo de Nutricionista
com 30 (trinta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período
de 25/04/2022 a 25/04/2023.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1875/2022

Publicação Nº 3841032

PORTARIA Nº. 1875/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR LUCINEIA BERNARDI, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e Lei
nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 008/SME/2020, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério,
na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Voo Livre, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência
de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação,
da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 20/04/2022 a 14/12/2022, face ao impedimento da titular Ivone Izabel Gonçalves,
que se encontra exercendo suas funções junto a ER Olga Cerino.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1876/2022

Publicação Nº 3841036

PORTARIA Nº. 1876/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR OSNI JOSE DA ROSA SILVA, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e
Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo nº. 008/SME/2020, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na
área de Ensino Fundamental, disciplina Educação Física, no (a) EB Prefeito Neri Brasiliano Martins, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta
desta Prefeitura, no período de 20/04/2022 a 14/12/2022, face ao impedimento da titular Marilande Paim, que se encontra em Readaptação.
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Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1877/2022

Publicação Nº 3841039

PORTARIA Nº. 1877/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR MARIA EDUARDA FERREIRA COELHO, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto
de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 008/SME/2020, no cargo de Professor (ACT), Habilitado
com Graduação, na área de Ensino Fundamental, disciplina Educação Física, no (a) GE Profª. Maria Luzia Souza, com carga horária de 30
(trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da
Administração Direta desta Prefeitura, no período de 20/04/2022 a 14/12/2022, face ao impedimento da titular Marlene Maria da Silva, que
se encontra exercendo sua funções junto a ER Manoel da Silva.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1878/2022

Publicação Nº 3841041

PORTARIA Nº. 1878/2022.
MAURICIO ROQUE DA SILVA, Secretário de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70,
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO PRISCILLA ELIAS DA COSTA, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº.
261 de 20 de novembro de 2018 e Processo Seletivo Edital nº. 002/SMA/2022, para ocupar o cargo de Orientador Social com 40 (quarenta)
horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Assistente Social, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período
de 20/04/2022 a 20/04/2023.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
MAURICIO ROQUE DA SILVA
Secretária de Assistência Social
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3841043

PORTARIA Nº. 1879/2022.
SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO JESSICA AMANDA PEREIRA, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº.
2508/2007 e Processo Seletivo 002/SMA/2021, para ocupar o cargo de Enfermeiro, com 30 (trinta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal
do CAPSi da Secretaria de Saúde da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 25/04/2022 a 25/04/2023, face a exoneração
de Jaqueline Vieira de Freitas.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1880/2022

Publicação Nº 3841045

PORTARIA Nº. 1880/2022.
SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO ANDRE VILSON FRANCISCO de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº.
2508/2008 e Processo Seletivo nº 002/SMA/2021, para ocupar o cargo de Técnico em Enfermagem, com 40 (quarenta) horas/semanais,
do Quadro de Pessoal da Unidade de Pronto Atendimento do Sul, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 25/04/2022 a
25/04/2023, face a exoneração de Sandra Isalda Cardoso de Lima.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1881/2022

Publicação Nº 3841589

PORTARIA Nº. 1881/2022.
MAURICIO ROQUE DA SILVA, Secretário de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70,
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 2059 de 14 de abril de 2021, que Contratou por Tempo Determinado a servidora LUIZA FERREIRA, no cargo de
Assistente Administrativo, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Assistência Social, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período
de 20/04/2022 a 20/04/2023.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
MAURICIO ROQUE DA SILVA
Secretário de Assistência Social
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MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1882/2022

Publicação Nº 3841046

PORTARIA Nº. 1882/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1°. Alterar Produtividade de Diretor Adjunto Escolar do funcionário conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta, de acordo com a Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 01 de abril de 2022.
ANEXO I
Matricula

NOME

PARA

Unidade

129989-11

André Pamplona Goulart

R 2.470,69

EB Nossa Senhora de Fátima

210611-1

Andréia Medeiros Kloppel

R$ 2.050,68

GE Evanda Sueli Juttel Machado

122921-3

Andréia Osvaldina Mafra de Paulo

R$ 1.289,89

ER Isabel Botelho de Paulo

122560-2

Andrésia da Rosa Martins

R$ 2.470,69

EB Antonieta Silveira de Souza

802097-7

Andreza Patrícia Zluhan

R$ 2.050,68

EB Francisca Raimunda Farias da
Silva

121828-2

Clarete Kreuch

R$ 2.050,68

EB Frei Damião

129002-3

Cláudia Martini

R$ 3.518,04

127547-3

Eliane de Souza

R$ 3.518,04

EB Municipal Palhoça

210510-6

Ellen da Rosa Moura

R$ 1.855,95

GE Najla Carone Guedert

3745378-1

Fabiana F. Camilo de Moura

R$ 2.470,69

EB Guilherme Wiethorn Filho

127275-3

Fátima Regina de Souza Ramos

R$ 3.518,04

CAIC

802069-1

Jean Kindermann

R$ 3.518,04

126520-5

Manoela de Lima

R$ 2.050,68

EB Laurita Wagner da Silveira

129296-2

Marlene Maria da Silva

R$ 1.345,57

ER Manoel da Silva

3745889-1

Mateus Gaio Teixeira

R$ 2.050,68

GE Pequeno Príncipe

129467-1

Noeli Terezinha da Silva

R$ 2.470,69

EB Adriana Weingartner

210449-6

Rejane Duarte Comelli

R$ 3.518,04

EB Municipal de Palhoça

3762734-1

Rosimeri Maria Goulart Alves

R$ 2.050,68

GE Terezinha Maria Espíndola
Martins

120168-1

Rosinei Maria Martins

R$ 1.289,89

GE Maria Luzia de Souza

121798-1

Sonia da Silva Homem

R$ 2.050,68

EB Neri Brasiliano Martins

127362-2

Tânia Soares

R$ 2.050,68

EB Abílio Manoel de Abreu

211091-1

Tatiane Grun

R$ 2.050,68

EB Mara Luiza Vieira Liberato

3764214-1

Tatiane Rosa

R$ 3.518,04

CAIC

EB Reinaldo Weingartner

EB Reinaldo Weingartner

Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº. 1883/2022

Publicação Nº 3841047

PORTARIA Nº. 1883/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1°. Alterar Produtividade de Diretor Escolar do funcionário conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta,
de acordo com a Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 01 de abril de 2022.
ANEXO I
Matricula
122590-2

NOME
Aldaleia Cunha Pelegrini

PARA
R$ 3.417,81

Unidade
EB Mara Luiza Vieira Liberato

129717-2

Alexandre Matos

R$ 2.149,81

ER Isabel Botelho de Paulo

123993-1
121586-2

Analúcia Luzia Vieira
Andréia Silveira Rodrigues

R$ 2.149,81
R$ 3.093,26

ER Daniel Carlos Weingartner
GE Najla Carone Guedert

122509-2

Aparecida Dorvalina Prudêncio

R$ 1.717,13

ER Albardão

210160-1

Caroline da Silva Pinto Andrade

R$ 3.417,81

EB Frei Damião

800790-1

Cláudia Schwinden

R$ 4.200,00

EB Municipal Palhoça

127169-2

Cleide Maria de Souza Campos

R$ 3.837,81

EB Antonieta Silveira de Souza

210490-11

Daniella Maria Martins

R$ 1.717,13

ER Bento José do Nascimento

210640-7

Daniely Dutra Cardoso

R$ 3.417,81

GE Terezinha Maria Espíndola
Martins

129563-4

Edinalda Silveira de Souza Pires

R$ 2.242,55

CAIC – EJA

800345-1

Elizabete Marques Correia

R$ 2.149,81

ER Olga Cerino

3745365-1

Ivonete Cardoso Preuss

R$ 3.837,81

EB Nossa Senhora de Fátima

3745380-1

Jeniffer Rita Voos Gonçalves

R$ 3.417,81

GE Pequeno Príncipe

121422-2

Juliana Luchi Schmitz

R$ 3.837,81

122329-2

Julio Cezar Macedo

R$ 1.886,88

801107-1
129901-3

Laudelina Mônica de Souza
Lilian Regina Alves da Rosa

R$ 2.149,81
R$ 2.242,55

122536-2

Márcia Joanildes Antero

R$ 3.417,81

3761385-3
210577-1
210580-13

Michele Ferreira dos Santos
Nádia Helena Andrade
Neide G. Coelho Fernandes

R$ 3.417,81
R$ 2.149,81
R$ 2.149,81

EB Guilherme Wiethorn Filho
EB Francisca Raimunda Farias da
Costa – EJA
EB Mara Luiza Vieira Liberato- EJA
ER Manoel da Silva
EB Francisca Raimunda Farias da
Silva
EB Laurita Wagner da Silveira
EB Reinaldo Weingartner – EJA
GE Maria Luzia de Souza

211113-1

Paula Regina Cruz Pessi

R$ 1.886,88

FMP - EJA

124638-2

Roselandia Zeneide Laurentino

R$ 3.417,81

EB Neri Brasiliano Martins

801728-1

Roseli Hilda de Souza Dimon

R$ 1.886,88

EI Rincão

800390-2

Rutineia Gonsalves Defreyen

R$ 3.417,81

GE Evanda Sueli Juttel Machado

211142-8

Sandra Lima de Carvalho

R$ 3.417,81

EB Abílio Manoel de Abreu

129350-6

Sonia da Costa Vilaça

R$ 3.837,81

EB Adriana Weingartner

124525-2

Valderes Damaso de Matos

R$ 4.200,00

EB Reinaldo Weingartner

129529-1

Zeneide Petry Schwetzer

R$ 4.200,00

CAIC

Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3841051

PORTARIA Nº. 1884/2022.
SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
DESIGNAR PARA PRESTAR SERVIÇOS na UBS Passa Vinte da Secretaria Municipal de Saúde a servidora LILIAN APARECIDA SAMPAIO KLABUNDE, do Quadro de Pessoal da Administração Direta Desta Prefeitura, a partir de 12/04/2022.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1885/2022

Publicação Nº 3841542

PORTARIA Nº. 1885/2022.
MAURICIO ROQUE DA SILVA, Secretário de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70,
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO RAFAELA ELISA CAVALHEIRO DA SILVA, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de
2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo nº. 007/SME/2022, para ocupar o cargo de Merendeira com 40 (quarenta) horas/semanais,
do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Assistente Social, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 20/04/2022 a
14/12/2022, face a exoneração de Indira Fontoura.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
MAURICIO ROQUE DA SILVA
Secretário de Assistência Social
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1886/2022

Publicação Nº 3841097

PORTARIA Nº. 1886/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR FELIPE LINS DE SOUZA, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e Lei
nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 008/SME/2020, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação,
na área de Ensino Fundamental, disciplina Educação Física, no (a) EB Antonieta Silveira de Souza, com carga horária de 10 (dez) horas/
semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração
Direta desta Prefeitura, no período de 20/04/2022 a 14/12/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
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Secretária de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1887/2022

Publicação Nº 3841543

PORTARIA Nº. 1887/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO DANIELA RODRIGUES de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335,
de 23 de agosto de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 008/SME/2020 para ocupar o cargo de
Merendeira com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da EBM Palhoça da Secretaria de Educação da Administração Direta
Desta Prefeitura, pelo período de 20/04/2022 a 14/12/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1888/2022

Publicação Nº 3841099

PORTARIA Nº. 1888/2022.
FLÁVIO MARTINS, Secretário de Maricultura, Pesca e Agricultura, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70,
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 0302 de 01 de fevereiro de 2022, que Concedeu Teletrabalho ao servidor DOUGLAS JACINTO MACHADO, titular do
cargo de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal Maricultura, Pesca e Agricultura, da Administração Direta desta
Prefeitura, pelo período de 22/04/2022 a 22/07/2022.
Palhoça, SC, em, 19 de abril de 2022.
FLÁVIO MARTINS
Secretário de Maricultura, Pesca e Agricultura
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1889/2022

Publicação Nº 3841590

PORTARIA Nº. 1889/2022.
SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
DESIGNAR PARA EXERCER FUNÇÃO DE COORDENADOR IV a servidora LILIAN APARECIDA SAMPAIO KABUNDE, do Quadro de Pessoal da
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Secretaria de Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e
Decreto nº. 2.586, de 14 de maio de 2020, a contar de 12/04/2022.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1889/2022

Publicação Nº 3841256

PORTARIA Nº. 1889/2022.
SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
DESIGNAR PARA EXERCER FUNÇÃO DE COORDENADOR IV a servidora LILIAN APARECIDA SAMPAIO KABUNDE, do Quadro de Pessoal da
Secretaria de Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e
Decreto nº. 2.586, de 14 de maio de 2020, a contar de 12/04/2022.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1890/2022

Publicação Nº 3841592

PORTARIA Nº. 1890/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO SABRINA EMANUELE DA SILVA QUEIROZ, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de
2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 006/SMA/2021, para
ocupar o cargo de ASO com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do CEI Maria dos Santos Silva da Secretaria de Educação
da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 20/04/2022 a 20/04/2023. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3841593

PORTARIA Nº. 1891/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO RUTE SUELI MACHADO, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335,
de 23 de agosto de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 006/SMA/2021, para ocupar o cargo de
ASO com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da EBM Palhoça da Secretaria de Educação da Administração Direta Desta
Prefeitura, pelo período de 20/04/2022 a 20/04/2023. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1892/2022

Publicação Nº 3841102

PORTARIA Nº. 1892/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER ESTABILIDADE para CHRISTIANE MAFRA, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da
Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com o Artigo 483 da Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, com efeito a contar de abril
de 2022.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1893/2022

Publicação Nº 3841103

PORTARIA Nº. 1893/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER ESTABILIDADE para ELCI TEREZINHA DOS SANTOS, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de
Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com o Artigo 483 da Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, com efeito a
contar de abril de 2022.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1607

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1894/2022

Publicação Nº 3841104

PORTARIA Nº. 1894/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER ESTABILIDADE para DOUGLAS FIDENCIO, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da
Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com o Artigo 483 da Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, com efeito a contar de abril
de 2022.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1895/2022

Publicação Nº 3841105

PORTARIA Nº. 1895/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO CARMEN REGINA GOMES DE OLIVEIRA de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de
2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 007/SME/2022 para ocupar o cargo de
Merendeira com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da EBM Palhoça da Secretaria de Educação da Administração Direta
Desta Prefeitura, pelo período de 20/04/2022 a 14/12/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1896/2022

Publicação Nº 3841107

PORTARIA Nº. 1896/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO EDNA MARIA SCHMIDT de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335,
de 23 de agosto de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 007/SME/2022 para ocupar o cargo de Merendeira com
40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da EBM Palhoça da Secretaria de Educação da Administração Direta Desta Prefeitura,
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pelo período de 20/04/2022 a 14/12/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1897/2022

Publicação Nº 3841544

PORTARIA Nº. 1897/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO TAINA DOS SANTOS ALMEIDA de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº.
3.335, de 23 de agosto de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 007/SME/2022 para ocupar o cargo de Merendeira
com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do GE Terezinha Maria Espindola Martins da Secretaria de Educação da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 20/04/2022 a 14/12/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1898/2022

Publicação Nº 3841108

PORTARIA Nº. 1898/2022.
FLAVIO MARTINS, Secretário de Maricultura, Pesca e Agricultura, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70,
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO CIBELLE ARYANE PRÁ, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de
23 de agosto de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 002/SMA/2021, para ocupar o cargo de Médico Veterinário com
30 (trinta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Secretaria Maricultura, Pesca e Agricultura da Administração Direta Desta Prefeitura,
pelo período de 25/04/2022 a 25/04/2023.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
FLAVIO MARTINS
Secretário de Maricultura, Pesca e Agricultura
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº. 1899/2022

Publicação Nº 3841109

PORTARIA Nº. 1899/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
DEMITIR DA FUNÇÃO GRATIFICADA, a servidora SARA DE AVILA DA ROSA, Nível FEC I, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação
da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Decreto nº. 2.374, de
16 de julho de 2018, a contar de 31/03/2022.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1900/2022

Publicação Nº 3841113

PORTARIA Nº. 1900/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1°. Cessar Gratificação de Produtividade dos funcionários conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 31 de março de 2022.
ANEXO I
MATRICULA
800195-2
500245-1
129891-1

SERVIDOR
Kely Cristina Martins
Mauro Marcelino Coelho
Viviane Meyer

DE
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 540,00

Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1901/2022

Publicação Nº 3841119

PORTARIA Nº. 1901/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação em Exercício, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70,
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
ALTERAR FUNÇÃO, dos servidores abaixo relacionados, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 00000, de 22 de abril de 2022, a contar de 01/04/2022.
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SERVIDOR

122165-01

CLARICE MARIA DOS S. GALVAO

800768-1

CRISTIANE HILLESHEIM

801654-06

DENIS PAULO FERRARI

801054-1

HELDINAR MARTINS

802033-18

LUCILENE IRMA BERNARDO SILVEIRA

802085-02

MARCOS MOSER

802061-01

MARIA LUIZA BROERING GERMANO

211026-01

RAFAELA MARIA FREITAS

210314-02

SILVIA REGINA CITADIM

210917-02

SUZANA DE SOUZA

3762765-01

VANIA INES GREZELE

FUNÇÃO

Página 1610
VALOR

Coordenadora do Setor de Educação
2.800,00
Especial
Coordenadora de Planejamento de
2.800,00
Matrículas
Diretor Geral de Educação
Coordenadora de Dados Educacionais
Coordenadora do Setor de Educação
Infantil
Coordenadora de Gestão de Parcerias
Coordenadora de Assessoria de
Educação Infantil
Assessor do Setor de Educação
Inclusiva

3.500,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00

Coordenadora de Gestão de Pessoas 2.800,00
Coordenadora do Setor de Ensino
2.800,00
Fundamental
Coordenadora de Nutrição e Alimen2.500,00
tação Escolar

Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1902/2022

Publicação Nº 3841133

PORTARIA Nº. 1902/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação em Exercício, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70,
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER FUNÇÃO, dos servidores abaixo relacionados, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 00000, de 22 de abril de 2022, a contar de 01/04/2022.
MATRÍCULA

SERVIDOR

FUNÇÃO

VALOR

129891-1

Viviane Meyer

Assessor Intérprete de Libras

2.000,00

500245-1

Mauro Marcelino Coelho

Assessor de Patrimônio e Almoxarifado

2.000,00

800195-2

Kely Cristina Martins

Coordenador Administrativo

2.500,00

Sara de Ávila Rosa

Coordenadora do Núcleo de Atendimento Especializado NAEP

2.500,00

190065-1

Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3841134

PORTARIA Nº. 1903/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
ALTERAR LOCAL DE TRABALHO do (a) servidor (a) MÁRCIA CRISTINA BRITO NASCIMENTO, Matricula nº 3763114-2, do Quadro de Pessoal
da Administração Direta desta Prefeitura, para o CEI Romeu e Julieta da Secretaria de Educação, a contar de 19/04/2022.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1904/2022

Publicação Nº 3841135

PORTARIA Nº. 1904/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
ALTERAR LOCAL DE TRABALHO do (a) servidor (a) ROSENILDA DA SILVA, Matricula nº 3764822-1, do Quadro de Pessoal da Administração
Direta desta Prefeitura, para a EBM Palhoça da Secretaria de Educação, a contar de 19/04/2022.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1905/2022

Publicação Nº 3841594

PORTARIA Nº. 1905/2022.
MAURICIO ROQUE DA SILVA, Secretário de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70,
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
EXONERAR A PEDIDO PAULO HENRIQUE LEONAREO HILGERT, titular do cargo de Orientador Educacional, Matrícula nº. 3764442-1, do
Quadro de Pessoal da Secretaria de Assistência Social da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 29/04/2022.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
MAURICIO ROQUE DA SILVA
Secretário de Assistência Social
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3841595

PORTARIA Nº. 1906/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
EXONERAR A PEDIDO EDNA MARIA SCHMIDT, titular do cargo de Merendeira, Matricula nº. 3763026-3, do Quadro de Pessoal da Secretaria
de Educação da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 19/04/2022.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1907/2022

Publicação Nº 3841136

PORTARIA Nº. 1907/2022.
PEDRO PAULO DOS PASSOS FREITAS, Secretário de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,
RESOLVE:
CONCEDER TELETRABALHO para SOPHIA ZACCHI DA ROSA, matrícula nº. 3761493-3, titular do cargo de Assessor I, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Fazenda, da Administração Direta, de acordo com o Decreto nº. 2.799 de 22 de março de 2021 e memorando nº.
28.742/2022, pelo período de 22/04/2022 a 22/05/2022.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
PEDRO PAULO DOS PASSOS FREITAS
Secretário de Fazenda
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1908/2022

Publicação Nº 3841138

PORTARIA Nº. 1908/2022.
PEDRO PAULO DOS PASSOS FREITAS, Secretário de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,
RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 1368 de 18 de março de 2022, que Concedeu Teletrabalho a servidora MIRELLE BECHTOLD, titular do cargo de
Assistente Administrativo, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Fazenda, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de
21/04/2022 a 21/05/2022.
Palhoça, SC, em, 19 de abril de 2022.
PEDRO PAULO DOS PASSOS FREITAS
Secretário de Fazenda
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº. 1909/2022

Publicação Nº 3841596

PORTARIA Nº. 1909/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1°. Alterar Gratificação de Produtividade dos funcionários conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 19 de abril de 2022.
ANEXO I
MATRICULA
800263-3

SERVIDOR
Adriana Eni Moreira

DE
R$ 400,00

PARA
R$ 750,00

Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1909/2022

Publicação Nº 3841259

PORTARIA Nº. 1909/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1°. Alterar Gratificação de Produtividade dos funcionários conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 19 de abril de 2022.
ANEXO I
MATRICULA
800263-3

SERVIDOR
Adriana Eni Moreira

DE
R$ 400,00

PARA
R$ 750,00

Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1910/2022

Publicação Nº 3841597

PORTARIA Nº. 1910/2022.
PEDRO PAULO DOS PASSOS FREITAS, Secretário de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1°. Alterar Gratificação de Produtividade dos funcionários conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 14 de abril de 2022.
ANEXO I
MATRICULA

SERVIDOR

DE R$

PARA R$

300564-3

Nairto João Espindola Junior

300,00

600,00
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Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
PEDRO PAULO DOS PASSOS FREITAS
Secretário de Fazenda
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1910/2022

Publicação Nº 3841260

PORTARIA Nº. 1910/2022.
PEDRO PAULO DOS PASSOS FREITAS, Secretário de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1°. Alterar Gratificação de Produtividade dos funcionários conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 14 de abril de 2022.
ANEXO I
MATRICULA

SERVIDOR

DE R$

PARA R$

300564-3

Nairto João Espindola Junior

300,00

600,00

Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
PEDRO PAULO DOS PASSOS FREITAS
Secretário de Fazenda
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1911/2022

Publicação Nº 3841600

PORTARIA Nº. 1911/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
ALTERAR CARGA HORÁRIA de conformidade com o Artigo 90, da Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, dos servidores, abaixo relacionados, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura.
Nome

De

Para

Pelo Período de

Mabel de Fátima Machado

20

40

01/04/2022 a 14/12/2022

Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº. 1912/2022

Publicação Nº 3841601

PORTARIA Nº. 1912/2022.
CRISTINA SCHWINDEN SCHMIDT, Secretária de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70,
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº. 2923 de 02 de junho de 2021, que CONCEDEU AGREGAÇÃO PARA CONCLUSÃO DE CURSOS REGULARES, do
Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura, referente ao percentual que deverá ser conforme abaixo, e não como consta
na referida portaria.
Matricula
3745858-1

Nome
Jose Filipe Vilvert

Curso
Graduação

Percentual
10%

Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
CRISTINA SCHWINDEN SCHMIDT
Secretária de Administração
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1944/2022

Publicação Nº 3841602

PORTARIA Nº. 1944/2022.
SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
DESIGNAR PARA EXERCER FUNÇÃO DE COORDENADOR IV a servidora GRASIELA SODRE LOPES MULLER, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Decreto
nº. 2.586, de 14 de maio de 2020, a contar de 12/04/2022.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1944/2022

Publicação Nº 3841262

PORTARIA Nº. 1944/2022.
SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
DESIGNAR PARA EXERCER FUNÇÃO DE COORDENADOR IV a servidora GRASIELA SODRE LOPES MULLER, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Decreto
nº. 2.586, de 14 de maio de 2020, a contar de 12/04/2022.
Palhoça, SC, em 19 de abril de 2022.
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SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1945/2022

Publicação Nº 3841139

PORTARIA Nº. 1945/2022.
GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1°. Alterar Produtividade de Diretor Adjunto de Centro de Educação Infantil do funcionário conforme anexo I. Integrante do Quadro de
Pessoal da Administração Direta, de acordo com a Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 01 de abril de 2022.
ANEXO I
Matricula

NOME

PARA

Unidade

801846-4

Andréia dos Santos Silveira Coelho

R$ 1.855,95

CEI Inês Marta da Silva

125043-1

Andréia Martins da Silva

R$ 1.132,12

CEI Snoopy

801858-1

Brandiane de Souza Marquezini
Alves

R$ 1.345,57

CEI Roda Viva

801782-2

Cibele Ramos da Silva

R$ 1.289,89

CEI Espaço Criativo

800133-1

Cláudio Lino de Campos

R$ 1.289,89

CEI Romeu e Julieta

800838-1

Cleusa Maria dos Santos

R$ 1.132,12

CEI Vida Melhor

802024-8

Cleusa Marlete da Silva

R$ 1.345,57

CEI Argemira Farias da Silveira

126715-7

Daiane Gonçalves Spolaor Gaspar

R$ 1.345,57

CEI Vovó Maria

210697-5

Diana Marega

R$ 1.289,89

CEI Primeiros Passos

802041-1

Elaine Prado dos Santos Rosa

R$ 1.289,89

CEI Vó Laura

120321-2

Eliete Mendes

R$ 1.289,89

CEI Santa Marta

122400-2

Giselle Vidal dos Santos

R$ 1.132,12

210803-3

Hélia Adriana da Silva Matos

R$ 2.050,68

CEI Vôo Livre

R$ 2.050,68

CEI Aquarela

3745903-1

Jenifer Sotero de Souza Cardoso

CEI Realizar

801843-2

Kelly Cristina Silva Lohn

R$ 1.855,95

CEI Ulisses Guimarães

129691-11

Luciana Valmira Elias

R$ 1.132,12

CEI Paulo Bráulio Goulart

122107-1

Maria Aparecida Berreta

R$ 1.345,57

CEI Maria José de Medeiros

210508-20

Marlene Martins de Souza

R$ 1.289,89

CEI Conviver

801461-5

Michelle Pereira

R$ 1.345,57

CEI Padre Réus

3761669-3

Nathana Costa Schmitz

R$ 1.132,12

CEI José Miguel Ferreira

802040-7

Neuza de Fátima Steves

R$ 1.345,57

CEI São Tomé

801868-5

Priscila Bestetti Ibarra Barreto

R$ 1.345,57

CEI Ciranda Colorida

802049-1

Renata Kellen Souza Costa

R$ 1.855,95

CEI Anjinho da Guarda

3745614-1

Renata Rodrigues Santiago

R$ 1.345,57

CEI Mundo Mágico

210584-4

Rita de Cássia Bitencourt Fornari

R$ 1.345,57

CEI Aprender Brincando

210553-6

Roberta Moreira

R$ 1.855,95

CEI Nova Esperança
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127989-6

Ronize de Lima M. da Cruz do Prado

R$ 1.855,95

CEI Dona Maricota

129771-5

Rosemere Aparecida Farias

R$ 1.289,89

CEI Bolinhas de Sabão

800296-2

Rosi Zulma Martins de Andrade

R$ 2.050,68

CAIC

3745891-1

Vanessa Alves

R$ 1.345,57

CEI Mundo Encantado

Palhoça, SC, em 20 de abril de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 1946/2022

Publicação Nº 3841141

PORTARIA Nº. 1946/2022.
SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79,
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1°. Conceder Gratificação de Produtividade ao servidor conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar da data abaixo.
ANEXO I
MATRICULA
3763893-4
3764758-2

NOME
Guilherme Dorcino Duarte Santos
Solange Ramos da Silva

DE
90%
30%

A CONTAR DE
04/05/2022
12/05/2022

Palhoça, SC, em 20 de abril de 2022.
SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

RESULTADO PROPOSTAS CHAMA N° 002/2022

Publicação Nº 3840547

RESULTADO DE LICITAÇÃO - CLASSIFICAÇÃO FINAL
Modalidade: Chamada Pública nº 002/2022.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Hortifruti orgânicas) da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae da rede pública Municipal de Palhoça
Empresas Classificadas
1° - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO FORTUNA E TODA SANTA CATARINA – COOPER-FAMÍLIA
Palhoça, 19 de abril de 2022.
EDUARDO FRECCIA
Prefeito de Palhoça

www.diariomunicipal.sc.gov.br

AGG9104
19/04/2022
10:00:00
RUA FREDERICO DERCI FELDBERG, 35
RAFAEL DE AGOSTINO
061.466.089-04
3762534
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NOTIFICAÇÃO DE VEÍCULO EM ESTADO DE ABANDONO - LEI MUNICIPAL 4630/2018

A validação deste documento pode ser efetuada através do site palhoca.atende.net por meio do serviço
"Consulta de Protocolo". Após inserir o Número e Ano desta Notificação e confirmar, acessar "Etapa do
Processo" e clicar em "Consultar Anexos" e depois "Consultar Arquivos".

Palhoça, 19 de abril de 2022.

Fica NOTIFICADO(A) o(a)proprietário(a) do veículo de placa AGG9104 aretirá-lo do logradouro público
no prazo de até 5 (cinco) dias da publicação desta notificação, tendo em vista que foi caracterizado como
veículo abandonado. Em caso de não cumprimento, o veículo será removido com base na lei municipal nº
4630, de 26 de junho de 2018.

Placa do veículo:
Data da fiscalização:
Hora da fiscalização:
Endereço de localização do veículo:
Nome do(a) proprietário(a):
CPF/CNPJ do(a) proprietário(a):
Matrícula do Fiscal:

Notificação nº 11384/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SETOR DE TRÂNSITO
AVENIDA HILZA TEREZINHA PAGANI, 280 – PALHOÇA/SC – CEP: 88132-900 - Fone - (48) 3320-0598
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Fundo Municipal de Saúde de Palhoça
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022

Publicação Nº 3840075

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 302C9BFC78459F4C6AC7A6CF14FF2F14E9CCF222

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2022. Pregão Presencial 332/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: JEFERSON DA SILVEIRA. OBJETO: aquisição de cadeiras giratória
tipo secretaria e presidente e apoio para os pés para suprir as necessidades das Unidades da Rede Municipal de
Saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código: 302C9BFC78459F4C6AC7A6CF14FF2F14E9CCF222
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023.
Fornecedor: 230170 - JEFERSON DA SILVEIRA
Item

Produto

Unidade

2

81165 - Cadeira Secretária, giratória, com braços reguláveis, conforme
ABNT NBR 13962/18, com espaldar médio. Com as seguintes
características mínimas: Ajustes e movimentos independentes para altura
do assento, com rodízios e giro de 360 graus do assento e encosto.
Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de
espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada
moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio
lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em courvin, cor azul
marinho. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido
de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com
largura no apoio lombar mínima de 360 mm e com extensão vertical
mínima de 260 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado
anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em
espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de
espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade
entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do assento
através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em
courvin, cor azul marinho. Contracapa do assento em revestida em TNT,
provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento
com largura mínima de 380 mm e profundidade mínimas de 380 mm.
Assento e encosto ligados por suporte em tubo de aço 16x30 com
espessura mínima de parede de 2mm recoberto com sanfona plástica.
Mecanismo para fixação do assento em chapa de aço carbono com
espessura mínima de 2,0 mm, apresentando furação padrão 120 x 120 mm
para ancoragem do assento. Acionamento do pistão a gás para ajuste
milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca com
manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado
direito do usuário. Coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à
gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme
Classe 3, com curso vertical de ajuste mínimo conforme Norma ABNT NBR
13962 dotada de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base
cinco patas confeccionada em aço carbono tubular de seção semi oblonga,
cujas dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, sendo a base
metálica, deverá possuir uma capa única injetada em polipropileno que
recobre todos os bordos laterais e parte superior da base. Independente do
material de construção, tal base deverá possuir projeção da pata mínimo
de 350 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT
NBR 13962/18. Com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios de duplo
giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de no mínimo 10 mm, com anel
elástico metálico, para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha
plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas
duplas. Braços com regulagem vertical ajustável por meio de acionamento
de botão de pressão por mola localizado na parte lateral do corpo
estrutural, permitindo uma variação mínima de curso de 60mm e com no
mínimo 5 pontos de paradas, estrutural do braço confeccionado em aço
carbono tipo chapa com vinco que proporciona maior resistência mecânica,
espessura de 4,73 mm e largura de 62,5mm dobrada em ângulo, com
carenagem de proteção e acabamento injetada em alta pressão em
termoplástico polipropileno copolímero. Fixação por uma chapa ao
estrutural ao assento. Apoio de braço com bordas arredondadas sendo a
porção frontal arredondada, manufaturado com alma interna de aço e
coberta por termoplástico polipropileno copolímero, com medida de 250
mm de comprimento x 80 mm de largura do apoio de braço.
81167 - Cadeira modelo Presidente giratória, com braços reguláveis,
conforme ABNT NBR 13962/18, com espaldar alto. Com as seguintes
características mínimas: Ajustes e movimentos independentes para altura
do assento e inclinação do encosto. Com rodízios e giro de 360 graus do
assento e encosto. Encosto estruturado em compensado multilaminado
anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em
espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de
espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida
courvin, cor azul marinho. Com costuras na horizontal formando gomos.
Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de
PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio
lombar mínima de 455 mm e com extensão vertical mínima de 610 mm.
Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico de
espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada
moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média
predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M³.

4

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

UN

100,

R$340,00

R$34.000,00

UN

45,

R$610,00

R$27.450,00
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Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e
porcas garras com rosca métrica. Revestida em courvin na cor azul
marinho. Com costuras na horizontal formando gomos. Contracapa do
assento em revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona
proteção ao produto. Assento com largura mínima de 480 mm e
profundidade mínimas de 455 mm. Assento e encosto ligados por haste de
aço com espessura mínima da haste de 4,75 mm e largura mínima de 80.
Mecanismo para fixação do assento em chapa de aço carbono com
espessura mínima de 2,0 mm, apresentando furação padrão 160 x 200 mm
para ancoragem do assento. Acionamento do pistão a gás para ajuste
milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca com
manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado
direito do usuário. Coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à
gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme
Classe 3, com curso vertical de ajuste mínimo conforme Norma AVBNT
NBR 13962 dotada de telescópio para acabamento e proteção da coluna.
Base cinco patas confeccionada em aço carbono tubular de seção semi
oblonga, cujas dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, sendo a
base metálica, deverá possuir uma capa única injetada em polipropileno
que recobre todos os bordos laterais e parte superior da base.
Independente do material de construção, tal base deverá possuir projeção
da pata mínimo de 350 mm, sendo a medição realizada conforme proposto
pela ABNT NBR 13962/18. Com cinco pontos de apoio no mínimo.
Rodízios de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de no mínimo
10 mm, com anel elástico metálico, para fixação do rodízio à base sem o
uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm,
com rodas duplas. Braços fixos trapezoidais fechados, vazados, fixos por
no mínimo 04 parafusos em cada braço, estruturado em alma de aço e
recoberto com poliuretano integral skin de cor preta com textura.
Dimensões mínimas do apoio de 41 mm de largura e 330 mm de
comprimento, altura em relação ao assento mínimo de 285 mm.
81168 - Apoio para pés com as seguintes características mínimas:
Plataforma nas dimensões (45 x 28 cm), com revestimento impermeável,
estrutura em aço, sapatas emborrachadas revestida com material
emborrachado antiderrapante, as bases que ficam em contato com o chão
também deverão ser revestidas com material antiderrapante, com
regulagem de inclinação contendo três opções de altura (50 mm à 155
mm), produto deve ser ergonômico e estar em conformidade com a NR 17
do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia).
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UN

90,

R$88,00

R$7.920,00

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1621

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022

Publicação Nº 3840077

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 302C9BFC78459F4C6AC7A6CF14FF2F14E9CCF222

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2022. Pregão Presencial 332/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA.
OBJETO: aquisição de cadeiras giratória tipo secretaria e presidente e apoio para os pés para suprir as
necessidades das Unidades da Rede Municipal de Saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código: 302C9BFC78459F4C6AC7A6CF14FF2F14E9CCF222
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023.
Fornecedor: 3594297 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
Item

Produto

Unidade

1

81164 - Cadeira Secretária Executiva, giratória, com braços reguláveis,
conforme ABNT NBR 13962/18, com espaldar médio. Com as seguintes
características mínimas: Ajustes e movimentos independentes para altura
do assento, com rodízios e giro de 360 graus do assento e encosto.
Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de
espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada
moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio
lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida courvin, cor azul
marinho. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido
de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com
largura no apoio lombar mínima de 410 mm e com extensão vertical
mínima de 380 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado
anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em
espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de
espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade
entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do assento
através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em
courvin, cor azul marinho. Contracapa do assento em revestida em TNT,
provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento
com largura mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 460 mm.
Assento e encosto ligados por haste de aço com espessura mínima da
haste de 4,70 mm e largura mínima de 80. Mecanismo para fixação do
assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,0 mm,
apresentando furação padrão 120 x 120 mm para ancoragem do assento.
Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície
do assento por meio de alavanca com manípulo ergonômico injetado em
polipropileno copolímero, sito ao lado direito do usuário. Coluna para ajuste
de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e
segurança mínimas conforme Classe 3, com curso vertical de ajuste
mínimo conforme Norma AVBNT NBR 13962 dotada de telescópio para
acabamento e proteção da coluna. Base cinco patas confeccionada em
aço carbono tubular de seção semi oblonga, cujas dimensões são de, no
mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, sendo a base metálica, deverá possuir uma
capa única injetada em polipropileno que recobre todos os bordos laterais
e parte superior da base. Independente do material de construção, tal base
deverá possuir projeção da pata mínimo de 350 mm, sendo a medição
realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/18. Com cinco pontos
de apoio no mínimo. Rodízios de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo
vertical de no mínimo 10 mm, com anel elástico metálico, para fixação do
rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas
de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. Braços com regulagem vertical
ajustável por meio de acionamento de botão de pressão por mola
localizado na parte lateral do corpo estrutural, permitindo uma variação
mínima de curso de 60mm e com no mínimo 5 pontos de paradas,
estrutural do braço confeccionado em aço carbono tipo chapa com vinco
que proporciona maior resistência mecânica, espessura de 4,73 mm e
largura de 62,5mm dobrada em ângulo, com carenagem de proteção e
acabamento injetada em alta pressão em termoplástico polipropileno
copolímero. Fixação por uma chapa ao estrutural ao assento. Apoio de
braço com bordas arredondadas sendo a porção frontal arredondada,
manufaturado com alma interna de aço e coberta por termoplástico
polipropileno copolímero, com medida de 250 mm de comprimento x 80
mm de largura do apoio de braço.
81166 - Cadeira Secretária giratória, sem braços reguláveis, conforme
ABNT NBR 13962/18, com espaldar médio. Com as seguintes
características mínimas: Ajustes e movimentos independentes para altura
do assento, com rodízios e giro de 360 graus do assento e encosto.
Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de
espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada
moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio
lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida courvin, cor azul
marinho. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido
de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com
largura no apoio lombar mínima de 360 mm e com extensão vertical
mínima de 260 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado
anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em

3

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

UN

90,

R$406,00

R$36.540,00

UN

38,

R$300,00

R$11.400,00
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espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de
espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade
entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do assento
através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em
courvin, cor azul marinho. Contracapa do assento em revestida em TNT,
provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento
com largura mínima de 380 mm e profundidade mínimas de 380 mm.
Assento e encosto ligados por suporte em tubo de aço 16x30 com
espessura mínima de parede de 2mm recoberto com sanfona plástica.
Mecanismo para fixação do assento em chapa de aço carbono com
espessura mínima de 2,0 mm, apresentando furação padrão 120 x 120 mm
para ancoragem do assento. Acionamento do pistão a gás para ajuste
milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca com
manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado
direito do usuário. Coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à
gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme
Classe 3, com curso vertical de ajuste mínimo conforme Norma ABNT NBR
13962 dotada de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base
cinco patas confeccionada em aço carbono tubular de seção semi oblonga,
cujas dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, sendo a base
metálica, deverá possuir uma capa única injetada em polipropileno que
recobre todos os bordos laterais e parte superior da base. Independente do
material de construção, tal base deverá possuir projeção da pata mínimo
de 350 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT
NBR 13962/18. Com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios de duplo
giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de no mínimo 10 mm, com anel
elástico metálico, para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha
plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas
duplas.
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022

Publicação Nº 3840084

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 15E9609DAB15C2251CCE4A5AB5860E24B1A9D671

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022. Pregão Presencial 337/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI. OBJETO: aquisição de
fórmulas lácteas e especiais para atendimento de crianças assistidas pelo Programa Saúde da Criança do
Município de Palhoça, com entrega de forma parcelada.
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código: 15E9609DAB15C2251CCE4A5AB5860E24B1A9D671
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023.
Fornecedor: 39582116 - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
Item
1

2

Produto
81319 - Fórmula infantil de partida para crianças de 0 a 6 meses.
Características técnicas: Fórmula infantil em pó, enriquecida com ferro,
para atender as necessidades de crianças até o 6º mês. Embalagem: lata
de 400g. Marcas aceitáveis: Nestogeno 1, Nan Supreme1, Nan confort,
Enfamil 1, Similac 1, Aptamil1, Aptamil Profuturo 1, Milupa 1
81320 - Fórmula infantil de seguimento para crianças a partir de 6 meses.
Características técnicas: Fórmula infantil em pó, enriquecida com ferro,
para atender as necessidades de crianças de 6 meses à 1 ano.
Embalagem: lata de 400g. Marcas aceitáveis: Nan supreme 2, Nan pro 2,
Confort 2, Aptamil Premium2, Enfamil 2, Similac 2, Nestogeno 2, Milupa2

Unidade

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

LATA

2.340,

R$14,90

R$34.866,00

LATA

1.780,

R$16,50

R$29.370,00
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022

Publicação Nº 3840088

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 15E9609DAB15C2251CCE4A5AB5860E24B1A9D671

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022. Pregão Presencial 337/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: CARLA MACHADO DE SOUZA ME. OBJETO: aquisição de fórmulas
lácteas e especiais para atendimento de crianças assistidas pelo Programa Saúde da Criança do Município de
Palhoça, com entrega de forma parcelada.
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código: 15E9609DAB15C2251CCE4A5AB5860E24B1A9D671
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023.
Fornecedor: 39740277 - CARLA MACHADO DE SOUZA ME
Item

Produto

Unidade

3

81321 - Fórmula infantil sem lactose, indicada para crianças de 0 à 24
meses. Características técnicas: Fórmula infantil em pó, sem lactose, com
DHA/ARA e nucleotídeos. Embalagem: lata de 400g. Marcas aceitáveis:
Nan SL e Aptamil Proexpert SL
81322 - Fórmula infantil em pó a base de proteína extensamente
hidrolisada, sem lactose e hipoalergênica. Com DHA e ARA. Embalagem:
lata de 400 à 454g. Marcas aceitáveis: Pregomin Pepti, Alfaré, Pregestimil
e Nutramigen. COTA RESERVADA, correspondente a 10%.
81323 - Fórmula infantil em pó a base de proteína extensamente
hidrolisada, com lactose. Com DHA e ARA. Embalagem: lata de 400 à
450g. Marcas aceitáveis: Aptamil Pepti e Althéra. COTA RESERVADA,
correspondente a 10%.
81324 - Fórmula infantil em pó de seguimento para lactentes e crianças de
primeira infância de origem vegetal, isenta de lactose e sacarose,
preparada a partir de proteína isolada de soja, indicada para crianças a
partir dos 06 meses de idade. Embalagem: lata com 400 gramas. Marcas
aceitáveis: Aptamil soja 2, Nan Soy e Isomil

4

5

6

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

LATA

554,

R$24,15

R$13.379,10

LATA

60,

R$90,00

R$5.400,00

LATA

150,

R$80,00

R$12.000,00

LATA

600,

R$28,00

R$16.800,00
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2021

Publicação Nº 3840213

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 74D67DE798589C6E989F5C6CCC9C873DF1A95233

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2021. Pregão Presencial 168/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: SUPRIMOVEIS EIRELI EPP. OBJETO: Aquisição de móveis,
eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamento de informática e outros, para suprir as necessidades das
Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde, por meio de Registro de Preços com entrega de forma
parcelada. Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:
74D67DE798589C6E989F5C6CCC9C873DF1A95233
DATA: 19/07/2021 a 18/07/2022.
Fornecedor: 3372413 - SUPRIMOVEIS EIRELI EPP
Item

Produto

Unidade

6

63855 - Estante de aço modular, com reforço tipo X, suportar peso de no
mínimo 100 kg, com 6 prateleiras reguláveis, medindo aprox. altura: 1,98 m
x largura: 0,92 m x profundidade: 0,30 m, com tratamento anti-ferrugem e
pintura epóxi, na cor cinza.
63857 - Mesa em L, com tampo em MDF ou MDP de 25mm, revestimentos
em laminado melaminico de alta pressão de 06 mm, medindo
1.400X1.400X600x750 mm, com acabamento arredondado na cor branca,
passa-fios em polipropileno injetado, bordas revestidas com fita de PVC ou
ABS, na mesma cor, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe
em "T" no lado de contato com usuário. Nos demais lados, fita de PVC ou
ABS com raio mínimo de 2,5 mm, 3 gavetas com corrediças telescópicas,
puxadores em plástico resistente na cor branco, acabamentos pos forming
nas gavetas, estrutura sob o tampo confeccionada em aço carbono SAE
1010/1020 com apoios reguláveis no piso, injetados em nylon ou
polipropileno. Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para
drenagem do líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo
300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e
pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. Fixação do
tampo e painel com parafusos e buchas metálicas. Peças Injetadas não
devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes,
devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos, em todas as
uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda
em lados opostos, soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e
homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos
cortantes ou escórias. Garantia de 01 ano.

11

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

UN

0,

R$305,00

R$0,00

UN

71,

R$468,00

R$33.228,00
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2021

Publicação Nº 3840216

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 74D67DE798589C6E989F5C6CCC9C873DF1A95233

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2021. Pregão Presencial 168/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: FLEXFORMA COMERCIAL DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO LTDA ME. OBJETO: Aquisição de móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamento de
informática e outros, para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde, por
meio de Registro de Preços com entrega de forma parcelada.
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:
74D67DE798589C6E989F5C6CCC9C873DF1A95233
DATA: 19/07/2021 a 18/07/2022.
Fornecedor: 3582949 - FLEXFORMA COMERCIAL DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME
Item

Produto

Unidade

7

79711 - Gaveteiro volante 03 gavetas com tranca simultânea, com chave
duplicada, corrediças metálicas deslizantes. Dimensões aprox.: 0,42cm
largura x 0,63m altura x profundidade 0,46, na cor branca. Tampo em MDP
ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor branca.
Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em
ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC
ou ABS. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas
para pisos frios revestidas de material resistente. Frente das gavetas em
MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em
ambas as faces. Um puxador por gaveta, tipo alça, inteiramente metálico,
de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Fechadura localizada na frente
da gaveta superior com fechamento simultâneo das três gavetas. Garantia
01 ano.
79712 - Mesa de Reunião Oval medindo aproximadamente 2000 de
comprimento x 1000 de profundidade x 740 de altura. Tampo
confeccionado em BP com espessura de 25 mm com acabamento em fita
ABS 3 mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de alta
resistência. Estrutura apóia em dois pés em tubo oblongo de 25x50mm
confeccionada em aço na dimensão de 2 bases em cada uma das pontas
com ponteiras PSAI. Sapatas niveladoras injetada em polipropileno, fixada
na base dos pés por sistema de rosca 05/16. Acabamento em aço, tratado
pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato e zinco e pintura
eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em
estufa a 240ºC. Cor ovo com acabamento na cor ovo.
79713 - Mesa para escritório em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em
laminado melaminico de alta pressão de 06mm, medindo
aproximadamente: alt. 750mm, larg. 1.200mm, prof. 600mm, na cor
branco, acabamento pos forming, com 02 gavetas com corrediças
telescópicas, puxadores em plástico resistente na cor branco, acabamento
em pos forming nas gavetas, passa-fios no tampo, em polipropileno
injetado, estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020 com
quatro apoios reguláveis no piso em nylon ou polipropileno injetado,
suporte para passagem de fiação vertical e horizontal, nas partes metálicas
prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento,
aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera
conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta
híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros, na cor PRETA, fixação do tampo e painel com buchas
metálicas e parafusos, peças Injetadas não devem apresentar rebarbas,
falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais
puros e pigmentos atóxicos, em todas as uniões de partes metálicas
deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos, soldas e
partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não
apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias.
Garantia de 01 ano.

10

12

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

UN

30,

R$265,00

R$7.950,00

UN

1,

R$475,00

R$475,00

UN

22,

R$340,00

R$7.480,00
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2021

Publicação Nº 3840219

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 74D67DE798589C6E989F5C6CCC9C873DF1A95233

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2021. Pregão Presencial 168/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA.
OBJETO: Aquisição de móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamento de informática e outros, para
suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde, por meio de Registro de Preços
com entrega de forma parcelada.
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:
74D67DE798589C6E989F5C6CCC9C873DF1A95233
DATA: 19/07/2021 a 18/07/2022.
Fornecedor: 3594297 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
Item

Produto

Unidade

1

79710 - Armário Alto fechado, 02 portas, fechadura em aço com chave
duplicada, todo em MDP ou MDF, quatro prateleiras internas formando
cinco vãos com alturas iguais. Dimensões aproximadas: altura 1,600mm,
largura 800mm, profundidade 450mm, cor branca. Tampo de no mínimo
22mm, revestidos com BP. Base, laterais e portas de 25mm, revestidos
com BP, mesma cor do tampo. Fundo de no mínimo 10mm, revestidos com
BP, mesma cor do tampo. Prateleiras reguláveis de 18mm, justapostas
entre as laterais, o fundo e as portas do armário, revestidas com BP na
mesma cor do tampo. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos
autotravantes em zamak. Todas as bordas devem ser revestidas por fitas
de PVC ou ABS. As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados
entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas. Dobradiças
em aço. Garantia de no mínimo 01 ano.
79709 - Armário Baixo fechado, 02 portas com fechadura em aço e chave
duplicada, todo em MDP ou MDF, uma prateleiras interna, pés, dobradiças
Metálicas, dimensões aproximadas: altura: 800mm, largura 800mm,
profundidade 450mm, cor branca. Tampo de no mínimo 22 mm, revestidos
com BP. Base, laterais e portas de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor
do tampo. Fundo de no mínimo 10mm, revestido com BP, mesma cor do
tampo. Prateleira fixada com pinos autotravantes em zamak. Todas as
bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. As laterais, o tampo
e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com
buchas metálicas e cavilhas. Dobradiças de aço ou zamak. Garantia de no
mínimo 01 ano.
62254 - Cama tipo beliche, confeccionada totalmente em madeira maciça,
inclusive estrado; as camas sobrepostas deverão ser providas de
dispositivos para encaixe perfeito que ofereçam segurança; com proteção
e escada para a cama superior. Dimensões aproximadas: 1,90m de
comprimento e 0,90m de largura. Garantia mínima 01 ano.

2

5

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

UN

81,

R$400,00

R$32.400,00

UN

19,

R$283,00

R$5.377,00

UN

2,

R$510,00

R$1.020,00
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2021

Publicação Nº 3840220

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 74D67DE798589C6E989F5C6CCC9C873DF1A95233

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2021. Pregão Presencial 168/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: L&S COMERCIAL EIRELI. OBJETO: Aquisição de móveis,
eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamento de informática e outros, para suprir as necessidades das
Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde, por meio de Registro de Preços com entrega de forma
parcelada. Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:
74D67DE798589C6E989F5C6CCC9C873DF1A95233
DATA: 19/07/2021 a 18/07/2022.
Fornecedor: 39619230 - L&S COMERCIAL EIRELI
Item

Produto

Unidade

21

77105 - Lavadora de roupa, nova, capacidade para lavar no mínimo 12 kg
de roupas, com as seguintes especificações mínimas: visualizador das
etapas de lavagem, seleção do nível de água no mínimo 03 níveis, seleção
do programa de lavagem, abertura da tampa na parte superior, painel com
comando manual, sem aquecimento de água, voltagem 220 ou bivolts.
Garantia 01 ano.
79717 - Colchonete de academia, medindo no mínimo 100x55x3cm, com
densidade mínima D-26, revestido em courvim ou corino, impermeável.

26

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

UN

6,

R$1.849,00

R$11.094,00

UN

36,

R$43,49

R$1.565,64
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2021

Publicação Nº 3840223

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 74D67DE798589C6E989F5C6CCC9C873DF1A95233

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2021. Pregão Presencial 168/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: PARTNER TECNOLOGIA EIRELI. OBJETO: Aquisição de móveis,
eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamento de informática e outros, para suprir as necessidades das
Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde, por meio de Registro de Preços com entrega de forma
parcelada. Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:
74D67DE798589C6E989F5C6CCC9C873DF1A95233
DATA: 19/07/2021 a 18/07/2022.
Fornecedor: 39635350 - PARTNER TECNOLOGIA EIRELI
Item

Produto

Unidade

23

63858 - Projetor de imagens tipo mesa e teto. (""Data Show""),
Especificações mínimas: Tipo de LCD TFT de polisilício 3 LCD. Brilho 3000
Lúmens. Contraste 3000:1. Resolução suportada SVGA. Resolução
Máxima 1400 x 1050 pixels. Reprodução de Cor Full Color - 16,77 milhões
de cores. Vida útil 6000H (baixa luminosidade). Distância de Projeção 0.9
até 9,0 mt Tamanho 23"" - 350"". Entrada HDMI x 1 Computador : VGA
RGB (D-sub 15-pinos) x 1 S-Vídeo: Mini DIN x 1 Video Composto: RCA
(amarelo) x1 USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-fi) USB Tipo B x 1 (USB
Display, Mouse, Controle) Audio: RCA x 2 (vermelho/branco) Saída HDMI,
HDTV READY, PC, DVD, RGB, USB, VÍDEO, VÍDEO COMPONENTE,
VÍDEO COMPOSTO Conexão para PC e DVD. Faixa de Zoom 1 - 1.35
(digital). Com HDTV Ready, Full HD, Sistema de Som Embutido e Controle
Remoto. Tipo de Suporte Compatível com PC/Mac. Garantia 36 meses.
Itens Inclusos: 1 Cabo de Alimentação; 2 Pilhas AA; 1 Controle Remoto; 1
Projetor+A15:C96; 1 suporte fixo de teto.
79724 - Caixa amplificada multiuso portátil, com bluetooth, com 400 à 500
w de potência, bateria recarregável, antena interna, rádio, alça para
transporte, entrada USB, Mp3 player com visor LCD, Entrada para cartão
de memória (SD CARD),Controle remoto Equalizador independente de 5
bandas por canal de saída Entrada para 02 microfones, sendo 01
MIC/Violão com controle de volume Conjunto de antenas para o sistema de
microfones Controle de volume máster Controle de volumes para entradas
MIC Entrada e saída Line (AUX/Line/MP3) Voltagem 220 ou bivolts,
50/60hz (selecionável) Indicador de carga de bateria

27

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

UN

5,

R$3.376,70

R$16.883,50

UN

0,

R$812,00

R$0,00
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2021

Publicação Nº 3840230

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 74D67DE798589C6E989F5C6CCC9C873DF1A95233

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2021. Pregão Presencial 168/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA. OBJETO:
Aquisição de móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamento de informática e outros, para suprir as
necessidades das Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde, por meio de Registro de Preços com entrega
de forma parcelada.
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código: 74D67DE798589C6E989F5C6CCC9C873DF1A95233
DATA: 19/07/2021 a 18/07/2022.
Fornecedor: 40496538 - VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
Item

Produto

Unidade

15

79714 - Aspirador de pó e líquidos. Com as seguintes especificações
mínimas: capacidade do recipiente 20 Litros, 1.400w de potência, motor
universal, com rodízios giratórios, 02 tubos extensores plásticos,
mangueira com ponta plástica curva, cabo elétrico de 03 metros, porta fio,
bico canto, escova, bico múltiplo. Garantia 01 ano.
79715 - Lavadora de alta pressão. Com as seguintes especificações e
características mínimas: potência 1.600 W, bomba tipo axial, enrolador
para mangueira, suporte para cabo de energia, suporte para pistola,
reservatório para detergente acoplado, Sistema de desligamento
automático, cabo de energia e mangueira de alta pressão 05 metros, motor
universal com duplo isolamento. Acompanhar: 1 lança de alta pressão
ajustável, 1 baioneta, 1 pistola com gatilho.
79741 - Fritadeira elétrica 05 litros. Com as seguintes especificações
mínimas: gabinete em aço inox, com cesto aramado removível, com cabo
emborrachado, com protetor de resistência, potência 1.500W, com controle
de temperatura, voltagem 220V. Ggarantia de no mínimo 01 ano.
79742 - Liquidificador capacidade 02 litros. Com as seguites
especificações mínimas: todo em inox, alta rotação, botão liga e desliga,
potência 400w, tampa em alumínio, 01 velocidade.

20

30

31

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2021

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

UN

0,

R$395,00

R$0,00

UN

0,

R$599,00

R$0,00

UN

0,

R$510,00

R$0,00

UN

0,

R$498,00

R$0,00

Publicação Nº 3840051

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0
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ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2021. Pregão Presencial 300/2021 - Partes: MUNICÍPIO DE
PALHOÇA e a empresa: L A DALLA PORTA JUNIOR. OBJETO: Aquisição de materiais de enfermagem consumo
para utilização nas Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde de Palhoça, pelo Sistema de Registro de
Preços, entrega de forma parcelada.
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:
8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023.
Fornecedor: 3137635 - L A DALLA PORTA JUNIOR
Valor
Dis- Valor
Item Produto
Unidade Qtde.
Disponível
Unitário Total
ponível

76

80

80923 - Coletor para perfurocortantes 13 litros, com
alça dupla para transporte. Contra-trava de segurança.
Produzido de acordo com NBR 13853. Fácil montagem, possuir bocal aberto para facilitar o descarte dos
materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa.
Acompanhar saco plástico para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno UN
do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a
cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto
de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança devem
garantir que, após o fechamento do coletor , a tampa
não se abra durante o transporte. COTA PRINCIPAL,
correspondente a 90%.
77409 - Papel crepado 50x50 cm, embalagem descartável para esterilização de material crepado 100%
celulose, com gramatura de aprox. 60g/m², que
oferece barreira microbiana eficaz através de porosidade controlada, mantendo a esterilidade do artigo
por prazo superior ao proporcionado pelo tecido
de algodão. É hipo-repelente, maleável, resistente a
ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não irritante. CX
Indicado para empacotamento de artigos hospitalares em geral, a serem esterilizados em autoclave a vapor ou óxido de etileno, e para esterilização industrial
por radiação Gama e Beta. Caixa com 500 unidades.
Deve atender as Normas da ABNT/NBR 14990-1. COTA
PRINCIPAL, correspondente a 90%.

18.000,

R$5,58

540,

R$186,00
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2021

Publicação Nº 3840053

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2021. Pregão Presencial 300/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de enfermagem
consumo para utilização nas Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde de Palhoça, pelo Sistema de
Registro de Preços, entrega de forma parcelada.
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:
8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023.
Fornecedor: 3544907 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS
LTDA
Item
Produto
Unidade
Qtde.
Valor
Valor Total
Disponível
Unitário
Disponível
21

80917 - Eletrodos para o DEA (Desfribilador Externo Automático)
descartáveis, multifuncionais, adulto (CRP STAT-PADZ), perfeitamente
adaptável / DEA, da marca ZOLL, modelo AED-PLUS. COTA
RESERVADA, correspondente a 10% .

UN

4,

R$2.471,00

R$9.884,00
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2021

Publicação Nº 3840056

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2021. Pregão Presencial 300/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. OBJETO:
Aquisição de materiais de enfermagem consumo para utilização nas Unidades de Saúde da Rede Municipal de
Saúde de Palhoça, pelo Sistema de Registro de Preços, entrega de forma parcelada.
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:
8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023.
Fornecedor: 3584976 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Item
75

Produto
80928 - Agulha hipodérmica des 25x7, cx c/ 100 unid. Características
mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e siliconizado; canhão
que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de
polimeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente. COTA
PRINCIPAL, correspondente a 90%.

Unidade
CX

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

27.000,

R$8,84

R$238.680,00
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2021

Publicação Nº 3840058

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2021. Pregão Presencial 300/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: SANIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI EPP. OBJETO: Aquisição de materiais de enfermagem consumo para utilização nas Unidades de Saúde
da Rede Municipal de Saúde de Palhoça, pelo Sistema de Registro de Preços, entrega de forma parcelada.
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:
8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023.
Fornecedor: 4048512 - SANIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
Item

Produto

Unidade

15

16052 - Cateter intravenoso nº 22 G, dispositivo de poliuretano para
infusao de media duração, Calibre 22, flexível por fora, agulha com bisel
curto e trifacetado de facil introdução, garantia de integridade e ajuste
adequado do dispositivo interno quando da retirada Da agulha, de
extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector luer
adaptavel em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, atoxico,
estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura
asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia,tipo
e data de esterilizacao, Validade, lote, com dispositivo de seguranca
conforme NR 32.
19774 - Haste em polipropileno flexível, com algodão hidrófilo tratado com
carboximetilcelulose e bactericida em suas pontas, caixa com aprox. 75
unidades.

37

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

UN

0,

R$1,70

R$0,00

CX

2.800,

R$1,22

R$3.416,00
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2021

Publicação Nº 3840062

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2021. Pregão Presencial 300/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: V. S. COSTA & CIA LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de
enfermagem consumo para utilização nas Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde de Palhoça, pelo
Sistema de Registro de Preços, entrega de forma parcelada.
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:
8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023.
Fornecedor: 39948714 - V. S. COSTA & CIA LTDA
Item
23

Produto
75235 - Eletrodos para o DEA (Desfribilador Externo Automático)
descartáveis, multifuncionais, adulto, perfeitamente adaptável /DEA, da
marca Cmos Drake. Par

Unidade
UN

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

80,

R$650,62

R$52.049,60
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2021

Publicação Nº 3840063

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2021. Pregão Presencial 300/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E
HOSPITALARES EIRELI. OBJETO: Aquisição de materiais de enfermagem consumo para utilização nas
Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde de Palhoça, pelo Sistema de Registro de Preços, entrega de
forma
parcelada.
Registrado
no
TCE/SC
(e-Sfinge)
sob
o
código:
8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023.
Fornecedor: 40078388 - DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI
Item

Produto

Unidade

28

5254 - Espéculo descartável, tam. P, esterilizado, embalado
individualmente.
5257 - Espéculo descartável, tam. M, esterilizado, embalado
individualmente.
5424 - Espéculo descartável, tam. G, esterilizado, embalado
individualmente.
6190 - Frasco-diet para dieta enteral, transparente, capacidade 500ml,
graduado nos dois lados a cada 50ml crescente e decrescente, atóxico, de
uso único, embalado individualmente em saco plástico, constando
externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e
validade, nr. do lote, registro no MS, identificação do fabricante e do
farmacêutico responsável.
59510 - Lâmina ponta fosca para coleta de preventivo 26x76cm, caixa com
50 unidades.
73881 - Luva plástica ginecológica estéril para toque. Pacote com 100
unidades.
80920 - Papel crepado 40x40 cm, na cor verde, embalagem descartável
para esterilização de material crepado 100% celulose, com gramatura de
aprox. 60g/m², que oferece barreira microbiana eficaz através de
porosidade controlada, mantendo a esterilidade do artigo por prazo
superior ao proporcionado pelo tecido de algodão. É hipo-repelente,
maleável, resistente a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não
irritante. Indicado para empacotamento de artigos hospitalares em geral, a
serem esterilizados em autoclave a vapor ou óxido de etileno, e para
esterilização industrial por radiação Gama e Beta. Caixa com 500
unidades. COTA RESERVADA, correspondente a 10% .
5448 - Sonda uretral nº 08

29
30
36

43
47
55

65
79

80925 - Papel crepado 40x40 cm, na cor verde, embalagem descartável
para esterilização de material crepado 100% celulose, com gramatura de
aprox. 60g/m², que oferece barreira microbiana eficaz através de
porosidade controlada, mantendo a esterilidade do artigo por prazo
superior ao proporcionado pelo tecido de algodão. É hipo-repelente,
maleável, resistente a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não
irritante. Indicado para empacotamento de artigos hospitalares em geral, a
serem esterilizados em autoclave a vapor ou óxido de etileno, e para
esterilização industrial por radiação Gama e Beta. Caixa com 500
unidades. COTA PRINCIPAL, correspondente a 90%.

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

UN

0,

R$1,08

R$0,00

UN

4.000,

R$1,10

R$4.400,00

UN

1.000,

R$1,30

R$1.300,00

UN

7.000,

R$1,19

R$8.330,00

CX

600,

R$7,18

R$4.308,00

PCT

320,

R$12,82

R$4.102,40

CX

40,

R$125,19

R$5.007,60

UN

16.000,

R$0,55

R$8.800,00

CX

720,

R$125,19

R$90.136,80
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2021

Publicação Nº 3840065

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2021. Pregão Presencial 300/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: TROIKA DISTRIBUICAO LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de
enfermagem consumo para utilização nas Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde de Palhoça, pelo
Sistema de Registro de Preços, entrega de forma parcelada.
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:
8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023.
Fornecedor: 40341330 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
Item

Produto

Unidade

58

881 - Saco para lixos hospitalares/infectantes, 50 litros, nas medidas
aproximadas 63 x 80 cm, constituído de Polietileno de Alta Densidade
(PEAD) Virgem, branco leitoso, com aproximadamente 0,05 Micras, com
solda de fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando
completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio,
de acordo com a Norma Técnica 9191. Impressão de simbologia de
material infectante de acordo com a NBR 7500 - O número da subclasse
de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da
frase de advertência: " RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde",
impressa na cor vermelha. Pacote com 100 unidades

PCT

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

200,

R$25,24

R$5.048,00

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1638

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2021

Publicação Nº 3840068

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2021. Pregão Presencial 300/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES ME. OBJETO:
Aquisição de materiais de enfermagem consumo para utilização nas Unidades de Saúde da Rede Municipal de
Saúde de Palhoça, pelo Sistema de Registro de Preços, entrega de forma parcelada.
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:
8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023.
Fornecedor: 40509915 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES ME
Item

Produto

Unidade

1

6181 - Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato
convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura
e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14
cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado
em pacote com 100 unidades
63713 - Agulha hipodérmica desc. 13x4,5, caixa com 100 unidades.
Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e
siliconizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora;
capa e canhão de polimeros atóxicos; esterilizada; embaladas
individualmente.
5344 - Agulha hipodérmica descartável 20x5,5 caixa com 100 unidades.
Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e
siliconizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora;
capa e canhão de polimeros atóxicos; esterilizada; embaladas
individualmente.
80927 - Agulha hipodérmica des 25x7, cx c/ 100 unid. Características
mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e siliconizado; canhão
que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de
polimeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente. COTA
RESERVADA, correspondente a 10% .
63716 - Agulha hipodérmica des. 25x8, cx c/ 100 unid. Características
mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e siliconizado; canhão
que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de
polimeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente.
5993 - Agulha hipodérmica desc. 30x7, caixa com 100 unidades.
Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e
siliconizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora;
capa e canhão de polimeros atóxicos; esterilizada; embaladas
individualmente.
67694 - Ambú Neonatal - Ressuscitador pulmonar manual, Neonatal
Recem Nascido, em silicone incolor, autoclavável, com bolsa auto inflável,
reservatório de oxigênio, válvula pop-off tarada em 40mm Hg, máscara
transparente em silicone com borda acolchoada. Deve ser de fácil
desmontagem para limpeza e reprocessamento. Embalagem unitária
contendo externamente dados de identificação do produto, procedência,
data fabricação/validade, lote e registro no MS.
880 - Barbeador descartavel de 2 lâminas paralelas de aço inox, para
tricotomia, embalagem com 2 unidades.
63722 - Cateter intravenoso nº 14 G, dispositivo de poliuretano para
infusão de media duração, Calibre 14, flexível por fora, agulha com bisel
curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste
adequado do dispositivo interno quando da retirada Da agulha, de
extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector luer
adaptável em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, atóxico,
estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência,tipo
e data de esterilização, Validade, lote, com dispositivo de segurança
conforme NR 32.
16049 - Cateter intravenoso nº 20 G, dispositivo de poliuretano para
infusao de media duracao, Calibre 20, flexivel por fora, agulha com bisel
curto e trifacetado de facil introducao, garantia de integridade e ajuste
adequado do dispositivo interno quando da retirada Da agulha, de
extremidade lisa e conica, camada transparente de refluxo, conector luer
adaptavel em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, atoxico,
esteril, embalagem individual em papel grau cirurgico, com abertura
asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia,tipo
e data de esterilizacao, Validade, lote, com dispositivo de seguranca
conforme NR 32.
11081 - Coletor de urina sistema aberto 1200ml, com as especificações
minimas: de forma cilindrica, de polietileno de alta densidade, com 200mm
de altura e 9 cm de diametro, escala de volume com marcacoes em tracos
horizontais. O tubo extensor com 1200mm de extensão.
80916 - Coletor para perfurocortantes 13 litros, com alça dupla para
transporte. Contra-trava de segurança. Produzido de acordo com NBR

PCT

3

4

5

6

7

9

10
12

14

19

20

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

0,

R$3,80

R$0,00

CX

5.500,

R$9,53

R$52.415,00

CX

1.000,

R$9,99

R$9.990,00

CX

2.700,

R$9,36

R$25.272,00

CX

2.000,

R$9,99

R$19.980,00

CX

1.800,

R$9,99

R$17.982,00

UN

20,

R$130,00

R$2.600,00

EMB

300,

R$0,88

R$264,00

UN

1.000,

R$1,86

R$1.860,00

UN

25.000,

R$1,79

R$44.750,00

UN

100,

R$3,00

R$300,00

UN

1.000,

R$5,58

R$5.580,00
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13853. Fácil montagem, possuir bocal aberto para facilitar o descarte dos
materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Acompanhar saco
plástico para o transporte do coletor antes da montagem e para
revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a
cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento
interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de
segurança devem garantir que, após o fechamento do coletor , a tampa
não se abra durante o transporte. COTA RESERVADA, correspondente a
10% .
73875 - Equipo duas vias (tipo polifix). Conexão duas vias p/ infusão
parenteral, estéril, descartável, transparente, pinça corta fluxo nas 2 (duas)
vias de vedação precisa, conectores macho e fêmea com tampa protetora.
79084 - Esparadrapo comum 10cmx4,5m, alta aderência, em rolo com
tampa protetora. Embalagem individual, contendo externamente dados de
rotulagem conforme normas da RDC vigente.
63538 - Imobilizador de Cabeça Head Block Adulto : Confecção em
espuma injetada; impermeável; emborrachada sem costuras; propícia para
imobilização da cabeça e região cervical; tirantes de fixação para testa e
queixo, com pontos de verificação de saída de líquido pelo ouvido; cor:
amarela; base para fixação na tábua(maca) e dois blocos com velcro para
fixação na base.
63792 - Incubador biológico, com as seguintes especificações mínimas:
capacidades de 4 indicadores biológicos, ciclo de 24 ou 48 horas (vapor)
48 horas (óxido de etileno), voltagem de 90-253V~monofásico. Frequência
50-60Hz. Potência: 10w. Consumo de energia: 10 watts/hora. Temperatura
de trabalho adequada: 15º s 40º C.
18116 - Lâmina para bisturi nº. 11, cx com 100 unidades.
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UN

10.000,

R$0,73

R$7.300,00

RL

0,

R$7,32

R$0,00

UN

10,

R$75,00

R$750,00

UN

20,

R$176,00

R$3.520,00

CX

200,

R$29,00

R$5.800,00

PCT

250,

R$12,20

R$3.050,00

UN

250,

R$4,00

R$1.000,00

UN

50,

R$7,50

R$375,00

UN

50,

R$7,50

R$375,00

RL

1.150,

R$22,40

R$25.760,00

UN

16.000,

R$0,27

R$4.320,00

60

74344 - Lençol com elástico descartável, fabricado em 100% polipropileno
(TNT) 30grs/m², na cor branca, medidas aprox. 2,10 x 0,90 cm, pcte c/ 10
unid. COTA RESERVADA, correspondente a 10% .
73883 - Manta térmica aluminizada, confeccionada em poliester metalizada
com aprox. 23 à 27 microns, indicada para resgate de emergência, produto
inflamável, tam. aprox. 2,10x1,40cm. Adulto.
6052 - Micronebulizador com máscara, extensão e copinho para
medicamentos, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico,
extensão que o acompanha, sendo as conexoes soldadas para evitar
vazamento, tamanho infantil.
6054 - Micronebulizador com máscara, extensão e copinho para
medicamentos, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico,
extensão que o acompanha, sendo as conexoes soldadas para evitar
vazamento, tamanho adulto.
80921 - Papel para impressão eletrocardiograma termosensível,
milimetrado, compatível com Cardiotouch 3.000, Bionet, medindo
216mmx30metros, apresentação rolo.
63812 - Scalp n° 23 - dispositivo intravenoso scalp, para punção venosa,
curta duração, descartável, estéril, haste em aço inoxidável, parede fina,
bisel curto, trifacetado, cortante com fácil introdução, siliconizado, sem
colagem entre o tubo vinilico, transparente, atoxico e apirogenico, flexível,
com protetor rígido de conectores de agulha e asas, asa de empunhadura
flexível, com identificação do calibre na asa, proteção luer na porção distal,
cor universal. embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade, número do lote.
5324 - Seringa descartável 20ml sem agulha, caixa com 100 unidades.

CX

700,

R$48,30

R$33.810,00

63

78809 - Sonda Foley duas vias n° 24

UN

40,

R$2,99

R$119,60

64

63819 - Sonda Foley duas vias n°06

UN

200,

R$4,19

R$838,00

69

77715 - Tala aramada e coberta por E.V.A. para imobilização provisória em
procedimentos de resgate e transporte de pacientes, tamanho"M", medindo
aproximadamente 63x09cm
77714 - Tala aramada e coberta por E.V.A. para imobilização provisória em
procedimentos de resgate e transporte de pacientes, tamanho"P", medindo
aproximadamente 53x08 cm
77719 - Tala de Papelão para imobilização provisória de membros
superiores e inferiores, em procedimentos de resgate e transporte de
pacientes, moldável, possui marcação para dobras, tamanho "G", medindo
aproximadamente 70x20cm, pacote com 10 unidades.
78190 - Tirante aranha adulto: Confeccionado em fitas de poliamida 100%
preta e colorida em 50mm de largura. Fecho de regulagem em velcro e
regulador plástico preto; Para colocação em prancha rígida. Compor: 1
tirante principal de cor preta, de aproximadamente 1,15m de comprimento,
com sistema em "V" e altura regulável em 10cm aproximadamente.
Adaptável para prancha rígida.3 tirantes transversais em diversas cores,
regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico. Cores dos cintos
transversais e suas medidas de comprimento aproximadamente: Superior:
Verde - 1,30m; Meio: Vermelho - 1,30m; Inferior: Amarelo - 0,90m.
Garantia de no mínimo 03 meses.
80924 - Eletrodos para o DEA (Desfribilador Externo Automático)
descartáveis, multifuncionais, adulto (CRP STAT-PADZ), perfeitamente
adaptável / DEA, da marca ZOLL, modelo AED-PLUS. COTA PRINCIPAL,
correspondente a 90%.
74349 - Lençol com elástico descartável, fabricado em 100% polipropileno
(TNT) 30grs/m², na cor branca, medidas aprox. 2,10 x 0,90 cm, pcte c/ 10
unid. COTA PRINCIPAL, corresponde a 90%.

Unid

100,

R$10,90

R$1.090,00

Unid

100,

R$9,90

R$990,00

PCT

50,

R$12,00

R$600,00

UN

10,

R$52,00

R$520,00

UN

36,

R$1.700,00

R$61.200,00

PCT

4.500,

R$12,20

R$54.900,00

27
38

39

42
44
49
53

54

57
59

70
71

73

77

78
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021

Publicação Nº 3840198

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021. Pregão Presencial 39/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: ICOFA IND E COM DE FRALDAS E ABSORVENTES LTDA EPP.
OBJETO: Aquisição de fraldas infantis e geriátricas, para suprir as necessidades dos pacientes que fazem uso
de fraldas e são atendidos na rede municipal de saúde deste Município de Palhoça, bem como fraldas e meias
elásticas para atendimento de Ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça.
DATA: 19/04/2021 a 18/04/2022.
Fornecedor: 4047281 - ICOFA IND E COM DE FRALDAS E ABSORVENTES LTDA EPP
Item

Produto

Unidade

2

72270 - Fralda descartável infantil tamanho G , de 10 a 14 kga 10 kg .
Apresentar barreiras antivazamento , formato anatômico, flocos de gel
superabsorventes ( para garantir maior absorção e retenção de líquidos ) e
fitas adesivas reposicionáveis. Pacote com 8 unidades.
72274 - Fralda Geriátrica tamanho Extra grande "GG" . Indicada para
incontinência intensa. Apresentar barreiras antivazamento formato
anatômico , flocos de gel superabsorventes , (que garantem maior
absorção e retenção de líquidos ) difusor de líquido e fitas adesivas
reposicionáveis . Pacote com 8 unidades.

6

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

PCT

1.059,

R$5,04

R$5.337,36

PCT

0,

R$10,56

R$0,00
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2021

Publicação Nº 3840202

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2021. Pregão Presencial 39/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: COMERCIAL KS EIRELI. OBJETO: Aquisição de fraldas infantis e
geriátricas, para suprir as necessidades dos pacientes que fazem uso de fraldas e são atendidos na rede
municipal de saúde deste Município de Palhoça, bem como fraldas e meias elásticas para atendimento de Ações
Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça. DATA: 19/04/2021 a 18/04/2022.
Fornecedor: 39735079 - COMERCIAL KS EIRELI
Item

Produto

Unidade

1

72269 - Fralda descartável infantil tamanho M , de 5,5 a 10 kg . Apresentar
barreiras antivazamento , formato anatômico, flocos de gel
superabsorventes ( para garantir maior absorção e retenção de líquidos ) e
fitas adesivas reposicionáveis. Pacote com 9 unidades.

PCT

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

2.277,

R$3,99

R$9.085,23
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021

Publicação Nº 3840203

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021. Pregão Presencial 39/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO:
Aquisição de fraldas infantis e geriátricas, para suprir as necessidades dos pacientes que fazem uso de fraldas
e são atendidos na rede municipal de saúde deste Município de Palhoça, bem como fraldas e meias elásticas
para atendimento de Ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça.
DATA: 19/04/2021 a 18/04/2022.
Fornecedor: 40275671 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item

Produto

Unidade

3

72271 - Fralda Geriátrica tamanho P . Indicada para incontinência intensa.
Apresentar barreiras antivazamento formato anatômico , flocos de gel
superabsorventes , (que garantem maior absorção e retenção de líquidos )
difusor de líquido e fitas adesivas reposicionáveis . Pacote com 10
unidades.
15923 - Fralda Geriátrica tamanho "M". Indicada para incontinência
intensa. Apresentar barreiras antivazamento, formato anatômico, flocos de
gel superabsorventes, (que garantem maior absorção e retenção de
líquidos), difusor de líquido e fitas adesivas reposicionáveis. Pacote com 8
unidades.
72276 - Fralda Geriátrica tamanho G . Indicada para incontinência intensa.
Apresentar barreiras antivazamento formato anatômico , flocos de gel
superabsorventes , (que garantem maior absorção e retenção de líquidos )
difusor de líquido e fitas adesivas reposicionáveis . Pacote com 8 unidades.
Cota reservada 10%
19779 - Fraldas adulto, tamanho médio, marca Bigfral plus, pacote com 9
unidades (atender Ação Judicial)
78518 - Fraldas adulto, tamanho grande, marca Bigfral plus, pacote com 08
unidades
72273 - Fralda Geriátrica tamanho G . Indicada para incontinência intensa.
Apresentar barreiras antivazamento formato anatômico , flocos de gel
superabsorventes , (que garantem maior absorção e retenção de líquidos )
difusor de líquido e fitas adesivas reposicionáveis . Pacote com 8 unidades.
Cota Principal 90%

4

5

7
8
12

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

PCT

300,

R$8,99

R$2.697,00

PCT

2.268,

R$7,99

R$18.121,32

PCT

0,

R$8,39

R$0,00

PCT

400,

R$22,30

R$8.920,00

PCT

280,

R$24,50

R$6.860,00

PCT

0,

R$8,39

R$0,00
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2021

Publicação Nº 3840206

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2021. Pregão Presencial 63/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO. OBJETO: Aquisição de materiais
especiais para atendimento dos pacientes inseridos no Programa de Feridas Crônicas e o Programa Melhor em
Casa do Município de Palhoça.
DATA: 19/04/2021 a 18/04/2022.
Fornecedor: 39641945 - HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO
Item

Produto

Unidade

1

76690 - Cobertura estéril, não aderente, com dupla camada de fibras de
carboximetilcelulosee prata iônica numa concentração de 1,0 à 2,0 %,
composta de cloreto de benzetônio( que atua como surfactante ) e EDTA (
que atua como quelante e em combinaçãocom a prata iônica possibilita a
quebra e o impedimento de nova formação debiofilme), que se adapte a
superfície e/ou irregularidades da ferida, possua costuras de celulose
regeneradas no sentido horizontal e vertical, podendo ser recortada em
qualquer direção sendo indicado para feridas agudas, crônicas, planas,
cavitárias, com ou sem a presença de biofilme, tamanho 10x10cm.
76691 - Cobertura estéril, não aderente, com dupla camada de fibras de
carboximetilcelulosee prata iônica numa concentração de 1,0 à 2,0 %,
composta de cloreto de benzetônio( que atua como surfactante ) e EDTA (
que atua como quelante e em combinaçãocom a prata iônica possibilita a
quebra e o impedimento de nova formação debiofilme), que se adapte a
superfície e/ou irregularidades da ferida, possua costuras de celulose
regeneradas no sentido horizontal e vertical, podendo ser recortada em
qualquer direção sendo indicado para feridas agudas, crônicas, planas,
cavitárias, com ou sem a presença de biofilme, tamanho 15x15cm.
63791 - Hidrogel com alginato de cálcio e sódio com 85g - Gel hidratante e
absorvente para feridas, não estéril, aquoso, transparente e viscoso,
composto por alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose sódica, acido
bórico, hidantoína (fungicida e bactericida), que possibilita que o produto
mantém as propriedades pelo menos 28 dias após aberto. Apresentação
contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência, validade,
número do lote e registro Ministério da Saúde.
71329 - Bandagem de algodão e poliéster com pasta composta de no
mínimo 23% de óxido de zinco (com laudo comprobatório) que não
endurece glicerina, petrolato branco, água, acácia e óleo de rícino. Adaptase aos contornos da perna, esticando-se suavemente, permanecendo
flexível. Indicado para tratamento de úlceras venosas de perna e edema
linfático. Proporciona tratamento local da insuficiência vascular. Tamanho:
10,16cm x 9,14m.
71332 - Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas,
composta de 0,1% de polihexanida (PHMB), 0,1% de betaina e 99,8% de
água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com
condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com laudos de: ação
bactericida para pseudômonas, salmonella e outros germes.
Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; sensibilidade cutânea e
avaliação do potencial de citotoxidade. Frasco de polietileno transparente
com 350 ml, flexível com bico próprio para irrigação de feridas, menbrana
inviolável e abertura no momento do uso.
71330 - Compressa, de gaze, em rayon, 7,5 x 7,5 cm, embebida com 3ml
de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de melaleuca ecopaíba,
composto pelos ácidos linoléico e oléico , contendo ainda acido caprico,
caprilico, láurico, palmítico, miristico, esteárico,palmitato de retinol, acetato
de tocoferol e lecitina de soja. Embalagem caixa com 24 unidades.

2

3

4

5

6

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

UN

0,

R$56,00

R$0,00

UN

0,

R$98,50

R$0,00

FRS

0,

R$53,00

R$0,00

UN

250,

R$44,00

R$11.000,00

UN

200,

R$76,00

R$15.200,00

CX

0,

R$98,60

R$0,00
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2021

Publicação Nº 3840207

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 74D67DE798589C6E989F5C6CCC9C873DF1A95233

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2021. Pregão Presencial 168/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: JEFERSON DA SILVEIRA. OBJETO: Aquisição de móveis,
eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamento de informática e outros, para suprir as necessidades das
Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde, por meio de Registro de Preços com entrega de forma
parcelada. Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:
74D67DE798589C6E989F5C6CCC9C873DF1A95233
DATA: 19/07/2021 a 18/07/2022.
Fornecedor: 230170 - JEFERSON DA SILVEIRA
Item

Produto

Unidade

4

12180 - Cadeira fixa com 04 pés, com assento em termoplástico
polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico,
com 05 pares de orifícios oblongados de medida aprox. 6 x 20 mm com as
bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo, medindo aprox. de 484
mm larguras da superfície x 412mm profundidade da superfície x 30,09mm
espessura. Encosto o em termoplástico polipropileno injetado em alta
pressão, de formato anatômico com apoio lombar,com furos para
ventilação corporal do usuário, com 04 pares de orifícios oblongados de
medida aprox. 5 x 22 mm. No espaçamento longitudinal entre esses
orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4 mm
cada rebaixo, para garantir a aderência necessária. Medindo aprox. do
encosto 479mm largura x 329mm extensão vertical total x extensão vertical
na região do apoio lombar 250 x 20,06mm espessura mínima x 27,8
espessura máxima. Estrutura em aço aço carbono tubular com pintura
epóxi preta, sem braço, cor azul marinho.
12218 - Longarina 04 lugares, com assento em termoplástico polipropileno
copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares
de orifícios oblongados de medida aprox. 6 x 20 mm com as bordas
frontais (anteriores) curvadas para baixo, medindo aprox. de 484 mm
larguras da superfície x 412mm profundidade da superfície x 30,09mm
espessura. Encosto em termoplástico polipropileno injetado em alta
pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com furos para
ventilação corporal do usuário, com 04 pares de orifícios oblongados de
medida aprox. 5 x 22 mm. No espaçamento longitudinal entre esses
orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4 mm
cada rebaixo, para garantir a aderência necessária. Medindo aprox. do
encosto 479mm largura x 329mm extensão vertical total x extensão vertical
na região do apoio lombar 250 x 20,06mm espessura mínima x 27,8
espessura máxima. Estrutura em aço carbono tubular com pintura epóxi
preta, sem braço, cor azul.
12182 - Longarina de 03 lugares , com assento em termoplástico
polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico,
com 05 pares de orifícios oblongados de medida aprox. 6 x 20 mm com as
bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo, medindo aprox. de 484
mm larguras da superfície x 412mm profundidade da superfície x 30,09mm
espessura. Encosto em termoplástico polipropileno injetado em alta
pressão, de formato anatômico com apoio lombar,com furos para
ventilação corporal do usuário, com 04 pares de orifícios oblongados de
medida aprox. 5 x 22 mm. No espaçamento longitudinal entre esses
orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4 mm
cada rebaixo, para garantir a aderência necessária. Medindo aprox. do
encosto 479mm largura x 329mm extensão vertical total x extensão vertical
na região do apoio lombar 250 x 20,06mm espessura mínima x 27,8
espessura máxima. Estrutura em aço carbono tubular com pintura epóxi
preta, sem braço, cor azul.
77107 - Poltrona modelo presidente giratória com coluna a gás,
mecanismo do tipo relax, com braços em pu, assento em compensado
multiplatinado resinado com as seguintes medidas no assento de 4750 mm
de largura 455 mm de profundidade x 600 mm de espessura, encosto
medido 460 mm de largura, 6100 mm de altura x 550 mm de espessura,
confeccionados em espuma injetada lisa anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade
controlada de 45 a 50kg/m3 sem costuras com revestimentos em tecido
poliéster cor preto, assento e encosto com bordas protegidas por perfil de
pv, encosto com contracapa em vinil, base giratória, desmontável com
aranha de 05 hastes apoiadas sobre rodízios de poliamida 6, com esferas
de aço evitando que se soltem e acabamento da aranha em capa injetada
de polipropileno copolímero na cor preta , coluna central desmontável
fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, possuindo arruelas
de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro, recoberta por
capa telescopia injetada em polipropileno copolímero na cor preta, sistema
de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola á gás, para
regulagem e amortecimento de impactos.

8

9

13

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

UN

171,

R$112,00

R$19.152,00

UN

37,

R$494,00

R$18.278,00

UN

60,

R$380,00

R$22.800,00

UN

0,

R$385,00

R$0,00

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1645

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2021

Publicação Nº 3840211

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 74D67DE798589C6E989F5C6CCC9C873DF1A95233

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2021. Pregão Presencial 168/2021 - Partes:
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: BAGATOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO E
ELETRÔNICOS EIRELI. OBJETO: Aquisição de móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamento de
informática e outros, para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde, por
meio de Registro de Preços com entrega de forma parcelada.
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:
74D67DE798589C6E989F5C6CCC9C873DF1A95233
DATA: 19/07/2021 a 18/07/2022.
Fornecedor: 3225887 - BAGATOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICOS EIRELI
Item
19

Produto
62259 - Frigobar, cor branca, com as seguintes especificações mínimas:
120 litros, voltagem 220 ou bivolts, prateleiras modulares, grade retrátil;
gaveta multiuso iluminação interna. Garantia 01 ano.

Unidade
UN

Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

5,

R$1.380,00

R$6.900,00
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Instituto de Previdência de Palhoça - IPPA
PORTARIA Nº 044/2022

Publicação Nº 3840527

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA

PORTARIA N° 044/2022

Extingue aposentadoria por invalidez, em caráter proporcional, concedida ao servidor
inativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
Palhoça, Sr Maciel João da Cunha.
Alberto Prim, Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
do Município de Palhoça, no uso de suas atribuições, estabelecidas pelo art. 72 da
Lei Complementar nº 235/2016,
Resolve,
Art. 1° Extinguir a aposentadoria por invalidez, em caráter proporcional, concedida
ao servidor inativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Palhoça, Sr Maciel João da Cunha, nos termos das Portarias nº
046/2018 e nº 065/2021, com base na acumulação ilegal de cargos prevista no art.
37, inciso XVI, da Constituição Federal, após opção expressa do servidor pelo cargo
mais vantajoso.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura condicionada a sua
validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto n° 1.304/2011.

Palhoça (SC), em 19 de Abril de 2022.
Assinado de forma digital por

ALBERTO
ALBERTO PRIM:45968713968
2022.04.19 15:44:45
PRIM:45968713968 Dados:
-03'00'
Alberto Prim
Presidente do IPPA

MARIA EDUARDA DA ROSA
CUSTODIO:05935258927

Assinado de forma digital por
MARIA EDUARDA DA ROSA
CUSTODIO:05935258927
Dados: 2022.04.19 15:29:18 -03'00'

Maria Eduarda da Rosa Custódio
Técnico Previdenciário
Matrícula 90003353
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Palma Sola
Prefeitura
DECRETO 187/2022

Publicação Nº 3839900

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palma Sola

Rua Francisco Zanotto, nº 600 – Centro – Palma Sola – Santa Catarina
Fone/Fax: (49) 3652-3200
planejamento@palmasola.sc.gov.br
www.palmasola.sc.gov.br
Decreto 187/2022, de 19 de abril de 2022.
Homologa o Resultado Final do Processo Seletivo Edital N°
002/2022 e dá outras providências.
Cleomar José Mantelli, Prefeito Municipal de Palma Sola, Estado
deSantaCatarina, no uso de suas atribuições legais, com supervisão da Comissão
Nomeada municipal,
DECRETA:
Art. 1° - Fica homologado, para conhecimento dos candidatos que prestaram as
provas relativas ao Edital de Processo Seletivo Edital nº 002/2022, o resultado final,
conforme segue:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF I
Insc.
Nome candidato(a)
25 Camila Gonçalves
185 Eliane Teresinha Weirich Vieira
70 Ivone Salete Menin
166 Cleonice Dondé
39 Oneide Siqueira Testa
107 Carla Bianca Disner
173 Eduardo Goffi
87 Regina Adler
198 Jacqueline Andressa Hentz
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF II
Insc.
Nome candidato(a)
76 Eliane Kessler
158 Daiane Zimermann Marques Appelt
92 Ludimilla Da Silva
164 Iliane Elisa Lunkes
90 Andréia Valentini
225 Vanessa Adiers
135 Cleitiane Maria Kessler
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF III
Insc.
Nome candidato(a)
136 Elaine Lúcia Werlang Kessler
159 Daniela Zimermann Marques

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

08/02/2002 3,00 1,50 0,50 5,00

1º

27/01/1982 4,00 0,50 0,00 4,50

2º

25/12/1969 3,50 0,00 1,00 4,50

3º

26/02/1978 3,00 1,00 0,00 4,00

4º

13/08/1985 3,00 0,50 0,50 4,00

5º

28/08/1997 3,00 0,50 0,50 4,00

6º

10/01/1990 3,00 0,00 0,50 3,50

Desc.

08/11/1994 2,50 0,50 0,50 3,50

Desc.

04/01/2000 2,50 0,00 0,00 2,50

Desc.

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

08/04/1989 3,00 0,50 1,00 4,50

1º

24/08/1995 4,00 0,00 0,00 4,00

2º

13/12/1994 3,50 0,00 0,50 4,00

3º

15/02/1988 2,50 0,00 0,50 3,00

Desc.

07/03/1990 2,00 0,50 0,50 3,00

Desc.

10/10/1991 1,50 1,00 0,50 3,00

Desc.

Faltante

Desc.

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

20/09/1964 4,00 1,00 0,50 5,50

1º

05/11/1996 4,00 0,00 0,50 4,50

2º
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palma Sola

Rua Francisco Zanotto, nº 600 – Centro – Palma Sola – Santa Catarina
Fone/Fax: (49) 3652-3200
planejamento@palmasola.sc.gov.br
www.palmasola.sc.gov.br
193
169
155
239
161
21
28
86

Lohana Vitoria De Oliveira Da Silva
Jaqueline Rodrigues Do Prado
Ediane Pereira Dos Santos
Ana Claudia Pauleti Bisello
Bianca Moresco
Bruna Antonia Gonçalves
Maiara Caroline Peres
Bernadete Selvina Mantelli

AGENTE DE ENDEMIAS
Insc.
Nome candidato(a)
Mayara
Jabornik
Wille
65
84 Jeisi De Fátima Barbosa
177 Michelli Moresco
249 Angélica Quadros Da Silva
98 Neuza De Souza
54 Vanessa Redemski
217 Eliane Aparecida Ribeiro
130 Pamela Bandeira Ferraz
247 Ana Tieli Machado
204 Mariano De Oliveira
ASSISTENTE SOCIAL
Insc.
Nome candidato(a)
132 Katiussa Lucatelli Rintzel Kuhn
ATENDENTE DE SAÚDE
Insc.
Nome candidato(a)
Luciana
De
Oliveira
263
250 Dhiully Khauana Tiepo
199 Noeli Aires Pereira Reichert
11 Emilly Pauletti
ENFERMEIRA

Nome candidato(a)
Raquel
Fernanda
Zabott
35
Diane Maria Santin
8
200 Elizete Liodato
18 Eduarda Duarte De Castro Romio
56 Paula Cristina DalleLaste

Insc.

27/02/2001 3,50 0,00 1,00 4,50

3º

27/11/1998 2,00 1,50 0,50 4,00

4º

13/03/1992 3,50 0,00 0,00 3,50

Desc.

28/09/2002 3,50 0,00 0,00 3,50

Desc.

17/07/1994 2,50 0,50 0,50 3,50

Desc.

18/06/1998 3,00 0,00 0,00 3,00

Desc.

31/12/2003 2,50 0,00 0,50 3,00

Desc.

29/01/1977 1,50 0,00 0,00 1,50

Desc.

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

03/01/1984 5,00 0,50 0,00 5,50

1º

21/07/1996 5,00 0,00 0,00 5,00

2º

22/04/1997 4,00 1,00 0,00 5,00

3º

03/01/2001 4,00 0,00 0,50 4,50

4º

20/07/1978 3,50 1,00 0,00 4,50

5º

25/07/1984 3,50 0,00 0,00 3,50

Desc.

23/11/1982 3,00 0,50 0,00 3,50

Desc.

16/03/2000 3,00 0,00 0,50 3,50

Desc.

11/02/2001 3,00 0,00 0,00 3,00

Desc.

22/12/1966 2,00 0,00 0,50 2,50

Desc.

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

02/10/1990 2,00 0,00 0,00 2,00

Data Nasc.

CE

LP

CG

Desc.

Total Class.

12/01/1981 4,50 0,50 0,50 5,50

1º

25/12/1997 3,50 0,00 0,00 3,50

Desc.

28/11/1980 3,00 0,00 0,00 3,00

Desc.

Faltante

Desc.

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

19/04/1994 4,50 1,00 0,00 5,50

1º

24/01/1999 3,50 0,50 0,00 4,00

2º

27/08/1994 2,00 0,50 0,00 2,50

Desc.

25/10/1998 2,00 0,50 0,00 2,50

Desc.

Faltante

Desc.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1649

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palma Sola

Rua Francisco Zanotto, nº 600 – Centro – Palma Sola – Santa Catarina
Fone/Fax: (49) 3652-3200
planejamento@palmasola.sc.gov.br
www.palmasola.sc.gov.br
1

Endiara Bauer

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Insc.
Nome candidato(a)
152 Giuliard Janiel De Oliveira
229 Jones Schneider
145 Airton José Welter
236 Claiton Valério Beutler
254 Elias Dos Santos Penna
256 Michel Robson Spode
100 João Rodrigo Alves
71 Bernardo Stutz
253 Edevaldo Luiz Ottoni
224 Danrlei Moises Alves
144 Felipe Raach Da Silva
80 Tiago Antônio Naidk
ENGENHEIRO SANITARISTA/ AMBIENTAL
Insc.
Nome candidato(a)
179 Daniel Felipe Delevatti
24 Graciele Fernanda Peretti
139 Juliana Biluca
228 Adenilson Becker
248 Willian Martinello
172 Loreni Teresinha Espaniol
242 Fernanda Tavares Da Silva
258 Enaile Coelho Balbinotti
96 Kelli Andreiza Galvan
218 Letícia Flores Portela
184 Jessica De Souza Carvalho
63 Tassiana Halmenschlager Oliveira
FARMACÊUTICO

Nome candidato(a)
Juliana
Welter
12
170 Cassiane Andreia Poersch
227 Ana Carolina Borcioni
17 Laura Zandoná

Insc.

Desc.

Faltante

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

08/02/1982 5,50 0,50 1,00 7,00

1º

15/01/1993 4,00 0,00 0,50 4,50

2º

18/03/1993 3,00 1,00 0,00 4,00

3º

12/03/1995 3,00 1,00 0,00 4,00

4º

25/09/1963 2,50 0,50 0,50 3,50

Desc.

06/08/1993 2,50 0,00 0,50 3,00

Desc.

18/09/1992 2,00 0,50 0,50 3,00

Desc.

Faltante

Desc.

Faltante

Desc.

Faltante

Desc.

Faltante

Desc.

Faltante

Desc.

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

14/12/1993 5,50 0,00 0,00 5,50

1º

12/09/1994 4,00 1,00 0,50 5,50

2º

10/06/1991 4,00 0,50 0,50 5,00

3º

14/02/1995 4,50 0,00 0,00 4,50

4º

15/07/1990 3,50 0,50 0,50 4,50

5º

06/04/1980 3,00 1,00 0,00 4,00

6º

02/12/1982 2,50 0,00 1,50 4,00

7º

14/12/1993 3,00 0,00 0,00 3,00

Desc.

Faltante

Desc.

Faltante

Desc.

Faltante

Desc.

Faltante

Desc.

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

24/11/1987 2,00 0,00 1,00 3,00

Desc.

29/12/1987 1,50 1,00 0,50 3,00

Desc.

15/05/1996 1,00 0,00 0,50 1,50

Desc.

Faltante

Desc.
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palma Sola

Rua Francisco Zanotto, nº 600 – Centro – Palma Sola – Santa Catarina
Fone/Fax: (49) 3652-3200
planejamento@palmasola.sc.gov.br
www.palmasola.sc.gov.br
FONOAUDIÓLOGO
Insc.
49

Nome candidato(a)
Karine Farias Nogueira

GARI (MASCULINO)
Insc.
Nome candidato(a)
75 Eduarte Correa Brito Da Silva
MÉDICO VETERINÁRIO
Insc.
Nome candidato(a)
Cristiano
Zanella
260
245 Alvaro Busatto
58 Karina Santa Catarina Dorneles
43 Marcus Vinicius Dos Santos Redondo
69 Eduarda Demarchi
143 Álvaro Flores Neto
81 Valdemar Luiz Severiano Junior
213 Jeferson Welchen
MESTRE DE OBRAS
Insc.
Nome candidato(a)
201 Claudemir Francisco Magalhaes
180 Alberto Jacó Reichert
188 Jackson Eduardo De Oliveira Dambros
NUTRICIONISTA

Nome candidato(a)
Giovanka
Cristina
Kuhn Melo
115
231 Silmara Pelizzer
26 Jaqueline Maia Broetto
214 Joceli Divina Vivian Paetzold

Insc.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NASF
Insc.
Nome candidato(a)
Giovana
Leticia
Goetz
156
262 Gean Ruschel
Claudia Donde
6
95 Joel Marcos Nervis
45 Naionã Marciano Gomes Da Silva E Sá
157 Tania Mara Tavares

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

13/10/1997 3,50 0,50 0,50 4,50

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

18/02/1991 4,50 0,50 0,00 5,00

Data Nasc.

CE

LP

CG

1º

1º

Total Class.

14/07/1997 6,00 0,50 0,00 6,50

1º

21/11/1977 4,50 1,00 0,00 5,50

2º

01/06/1997 4,50 1,00 0,00 5,50

3º

19/08/1989 4,50 0,50 0,50 5,50

4º

25/05/1995 4,00 1,00 0,50 5,50

5º

21/01/1987 3,50 0,50 0,00 4,00

6º

Faltante

Desc.

Faltante

Desc.

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

27/03/1974 3,50 0,00 1,00 4,50

1º

09/03/1966 1,00 0,00 0,50 1,50

Desc.

Faltante

Desc.

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

20/06/1980 5,50 1,00 0,00 6,50

1º

02/11/1982 5,00 0,50 0,00 5,50

2º

21/02/1992 3,50 0,50 0,50 4,50

3º

15/02/1991 2,00 0,50 0,50 3,00

Desc.

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

21/12/1996 5,50 0,50 0,00 6,00

1º

23/05/1998 3,50 1,00 1,00 5,50

2º

06/07/1991 4,00 0,00 1,00 5,00

3º

14/12/1996 3,50 0,00 0,50 4,00

4º

02/07/1998 3,50 0,00 0,00 3,50

Desc.

16/01/1981 2,50 0,00 0,50 3,00

Desc.
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palma Sola

Rua Francisco Zanotto, nº 600 – Centro – Palma Sola – Santa Catarina
Fone/Fax: (49) 3652-3200
planejamento@palmasola.sc.gov.br
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PROFESSOR DE INGLÊS (HABILITADO)
Insc.
Nome candidato(a)
Sandra
Mara
Fernandes Dos Santos
91
PROFESSOR DE INGLÊS (NÃO HABILITADO)
Insc.
Nome candidato(a)
64 Leonardo Machiavelli
186 Edinor Jose Vieira
220 Luana Bandeira Foscheira
257 Vinicius Ronei Spode
RECEPCIONISTA
Insc.
154
259
102
72
97
62
233
178
149
123
244

Nome candidato(a)
Joao Carlos Cofferri
Andréia De Bortoli
Maiara Alves De Souza
Rosana Pauletti
Patricia Gomes
Claudia Adriana Da Silva
Bianca Samara Nardes
Vanusa Vargas
Danieli Adona
Isley Benetti Carneiro
Scheila Marina Schwab Kuhn

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Insc.
Nome candidato(a)
10 Adriana Rohr Dos Santos
129 Segiane Dorneles
137 Tatiane De Souza Lauterio
202 Angelica Disner Ribeiro
53 Mauricio Mariano
16 Aurea Tolotti Hartmann
101 Maira Cristiane Charão
15 Joseane Da Silveira Teixeira
133 Edilaine Fatima Frigo
174 Jusara Inez Vendrusculo
118 Elaine Suzana Staudt
211 Jéssica Luana Da Luz Pedroso Donde

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.
Desc.

Faltante

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

15/08/1994 6,00 1,00 1,00 8,00

1º

25/06/1965 5,50 1,00 1,00 7,50

2º

28/12/2000 4,50 0,00 1,00 5,50

3º

21/07/2001 4,50 0,00 1,00 5,50

4º

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

11/12/1991 5,00 0,50 1,50 7,00

1º

14/11/1991 5,00 0,50 0,50 6,00

2º

04/07/1996 5,00 0,50 0,50 6,00

3º

11/02/1990 4,50 0,00 0,50 5,00

4º

27/11/1991 4,50 0,00 0,50 5,00

5º

10/07/1980 4,50 0,00 0,00 4,50

6º

01/11/2002 4,00 0,50 0,00 4,50

7º

19/08/1992 3,50 0,00 0,50 4,00

8º

01/09/1999 3,50 0,00 0,50 4,00

9º

Faltante

Desc.

Faltante

Desc.

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

10/06/1997 5,50 0,50 0,50 6,50

1º

22/05/1997 5,00 0,50 1,00 6,50

2º

25/08/1992 5,50 0,00 0,00 5,50

3º

02/03/2001 5,00 0,00 0,50 5,50

4º

30/07/1985 4,00 0,50 0,50 5,00

5º

09/09/1982 4,50 0,00 0,00 4,50

6º

30/06/1997 4,50 0,00 0,00 4,50

7º

27/02/1999 3,50 0,00 0,00 3,50

Desc.

03/04/2000 1,00 0,00 0,50 1,50

Desc.

Faltante

Desc.

Faltante

Desc.

Faltante

Desc.
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TERAPEUTA OCUPACIONAL
Insc.
Nome candidato(a)
Flavia
Luzia
De
Oliveira
113
175 Kamila Saraiva De Oliveira
MOTORISTA (CNH CATEGORIA C)
Insc.
Nome candidato(a)
221 Josué Pachao
235 Sidinei Carlos Ludke
MOTORISTA (CNH CATEGORIA D)
Insc.
Nome candidato(a)
Elton
Borges
104
106 Givanildo Dal Bello
171 Ivanor De Moura
165 Jair José De Oliveira
33 Adelson Luiz Maroli
41 Jadson Oliveira Dos Santos
55 Jair Klaus
226 Luiz Magalhaes Pinsfelt
168 Anilson Jesus Machado
22 Valdecir Maria
261 Jonas Danrlei Welzbacher
OPERADOR DE MAQUINAS (CNH CATEGORIA
Insc.
Nome candidato(a)
Douglas
Pinno
94
Junior Oliveira Dos Santos
3
27 Maicon Mateus Rodrigues
162 Andrei Antônio Schaeffer
222 Jhonatan Cordeiro Schein
40 Vanderlei Bevilaqua

Data Nasc.

CE

LP

CG

Total Class.

04/12/1982 3,50 1,00 1,00 5,50

1º

24/04/1987 3,00 1,00 0,50 4,50

2º

Data Nasc.

CE

LP

CG

04/10/1992 0,75 0,00 0,00

PP
-

Total Class.
0,75

Data Nasc.

CE

LP

Desc.
Desc.

Faltante

CG

PP

Total Class.

06/06/1985 1,20 0,15 0,15 4,20 5,70

1º

07/02/1979 1,20 0,00 0,15 4,20 5,55

2º

28/11/1970 0,75 0,15 0,30 4,10 5,30

3º

19/06/1979 0,90 0,00 0,15 4,20 5,25

4º

10/11/1970 0,60 0,15 0,30 4,00 5,05

5º

26/09/1981 0,75 0,00 0,15

-

0,90

Desc.

26/03/1982 0,75 0,00 0,00

-

0,75

Desc.

16/07/1980 0,60 0,15 0,00

-

0,75

Desc.

27/09/1991 0,30 0,45 0,00

-

0,75

Desc.

06/08/1983 0,00 0,00 0,00

-

0,00

Desc.
Desc.

Faltante

C)

Data Nasc.

CE

LP

CG

PP

Total Class.

02/07/1991 1,50 0,00 0,30 4,30 6,10

1º

27/01/1991 1,65 0,15 0,00 4,20 6,00

2º

06/10/1999 1,80 0,30 0,30 0,00 2,40

Desc.

26/12/1998 1,50 0,15 0,00 0,00 1,65

Desc.

26/04/1997 1,50 0,00 0,15 0,00 1,65

Desc.

0,90

Desc.

17/10/1991 0,90 0,00 0,00

OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA (CNH CATEGORIA B)
Insc.
Data Nasc.
Nome candidato(a)
57 Jeferson Marques
07/09/1988
160 Diego Adiers
28/08/1994
47 Jeferson Ermindo Puhl
23/12/1989
Jeferson
Trucollo
46
17/01/2004

CE

LP

CG

-

PP

Total Class.

1,50 0,15 0,00 4,30 5,95

1º

1,20 0,15 0,00 4,40 5,75

2º

1,65 0,45 0,15 0,00 2,25

Desc.

1,65 0,15 0,15 0,00 1,95

Desc.
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palma Sola

Rua Francisco Zanotto, nº 600 – Centro – Palma Sola – Santa Catarina
Fone/Fax: (49) 3652-3200
planejamento@palmasola.sc.gov.br
www.palmasola.sc.gov.br
Paulo Sergio Baldissera
32 Fábio Junior Daponte
78 Rudimar Colcinski
251 Adão De Araujo
234 Mateus Bregalda
5

25/04/1996 1,50 0,15 0,30 0,00 1,95

Desc.

11/10/1992 1,35 0,00 0,00 0,00 1,35

Desc.

18/08/1983 0,90 0,00 0,00

-

0,90

Desc.

26/11/1968 0,60 0,15 0,15

-

0,90

Desc.
Desc.

Faltante

Art. 2°Para os cargos de Enfermeira, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro
Sanitarista/Ambiental, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário,
Nutricionista, Professor de Educação Física NASF, Professor de Inglês, Terapeuta
Ocupacional, Agente Comunitário de Saúde, Recepcionista, Técnico de
Enfermagem, Atendente de Saúde, Gari, Mestre de Obras, Assistente Social e
Agente de Endemias, somente são considerados classificados os candidatos que
tenham atingido a nota mínima de 4,00 (quatro) pontos no conjunto das provas 1, 2 e 3
(Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais), conforme
disposto em edital.
Art. 3°Para os cargos de Motorista (CNH Categoria C), Motorista (CNH
Categoria D), Operador de Máquinas e Operador de Trator Agrícola, somente são
considerados classificados os candidatos que tenham atingido a nota mínima de 1,00
(um) ponto no conjunto das provas 1, 2 e 3 (Conhecimentos Específicos, Língua
Portuguesa e Conhecimentos Gerais) e mínimo de 3,00 (três) pontos na nota da prova
prática, conforme disposto em edital.
Art. 4°Os desempates estão de acordo com o item 8 do edital.
Art. 5° O cartão de resposta de cada candidato que realizou a prova está
disponível na área do candidato para conferencia, basta acessar com CPF e senha
própria.
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 7° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Palma Sola,
19 de abril de 2022.
Cleomar José Mantelli
Prefeito Municipal.
Publicado e registrado nesta data
Elizete T. Vissoto
Secretária de Planejamento.
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Publicação Nº 3839902

Lei 2135/2022, de 19 de abril de 2022.
Altera o Protocolo de Intenções do Consórcio Público Denominado de Agência Reguladora Intermunicipal De Saneamento (ARIS), Anexo da
Lei Nº 1.864/2014 e dá Outras Providências.
Cleomar José Mantelli, Prefeito Municipal de Palma Sola, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Nos termos do artigo 12, da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e do artigo 29, do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de
2007, ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de Consórcio Público do consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), firmado entre este Município
e o Consórcio Público ARIS, mediante autorização da Lei Municipal nº 1.864 de 06 de maio de 2014.
Art. 2º Fica alterado o art. 18, do Protocolo de Intenções do Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 18. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente no período de 1º de outubro a 31 de janeiro, para proceder às eleições e apreciar
o Orçamento, o Plano de Trabalho e a Prestação de Contas, e, extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente do Conselho de
Administração, por um quinto de seus membros ou pelo Conselho Fiscal, para outras finalidades.”
Art. 3º Fica alterado o § 1º, do art. 42, do Protocolo de Intenções do Consórcio Público, denominado de Agência Reguladora Intermunicipal
de Saneamento (ARIS), que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 42...
§ 1º É permitida a recondução para o cargo de Diretor-Geral, para mandato de 4 (quatro) anos.”
Art. 4º Fica alterado o Anexo II, do Protocolo de Intenções do Consórcio Público, denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de
Saneamento (ARIS), que passa a ter a seguinte redação:
ANEXO II
RELAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS CRIADOS
Quantidade de Cargos
01
01
01
01
01
01
01
01
10
02
02
10
12

Denominação do Cargo
Diretor-Geral
Diretor de Regulação
Diretor de Administração e Finanças
Ouvidor
Coordenador de Normatização
Coordenador de Fiscalização
Coordenador de Contabilidade
Coordenador de Recursos Humanos
Analista de Fiscalização e Regulação
Procurador jurídico
Contador
Agente Administrativo
Engenheiro Sanitarista

Carga Horária Semanal
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas

Referência Salarial Inicial
100
90
90
80
80
80
80
80
67
56
40
20
56

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Palma Sola, Estado de Santa Catarina,
em 19 de abril de 2022.
Cleomar José Mantelli
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Data
Elizete Terezinha Vissoto
Secretária de Planejamento.
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Câmara Municipal
DECRETO LEGISLATIVO 001 2022

Publicação Nº 3840059

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001 DE 18 DE ABRIL DE 2022.

Homologa o resultado das inscrições dos candidatos a Vereador
Mirim em conformidade com o Decreto n° 003/2018 e a
Resolução nº 001/2018 dá outras providências.

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores do Município de
Palma Sola, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais e em conformidade com
os dispositivos da Lei Orgânica;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica homologado o resultado das inscrições dos candidatos a Vereador Mirim
em conformidade com o Decreto n° 003/2018 e a Resolução nº 001/2018, conforme segue:
Escola de Educação Básica Claudino Crestani
INSC Nº CAND NOME CANDIDATO
1
60
Alessandro Carvalho Cavalheiro
2
61
Amanda Mantelli
3
62
Eduardo Acorsi
4
63
Geriel de Oliveira Carvalho
5
64
João Vitor S. da Cunha
6
65
José Armando Eitelven
7
66
Murilo Petry da Silva
8
67
Natalia Tumelero
9
68
Paola Eduarda Klein Baptista
10
69
Tainara Wille
11
70
Yasmin de Oliveira Holz

SITUAÇÃO INSCRIÇÃO
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA

1
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Escola de Educação Básica Catharina Seger
Nº INSC CANDIDATO
1
71
Arthur Gabriel Reichert
2
72
Emily Vitória da Silva Klein
3
73
Gabriel Eckhardt Rodrigues Dias
4
74
Kauane F. R. Correa
5
75
Kauan de Lara
6
Marlene de Oliveira Tretto
76
7
77
Marlon Genair de Souza
8
78
Miguel Schauren Bem
9
Ocemir Cardoso de Lima
79
10
Samuel Henrique Pauletti Rockembach
80
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SITUAÇÃO INSCRIÇÃO
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA
HOMOLOGADA

Art. 2º Foram homologadas as inscrições acima que atenderam as instruções em
conformidade com o Decreto n° 003/2018 e a Resolução nº 001/2018 da Câmara Municipal
de Vereadores de Palma Sola/SC.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente ato correrão à conta do
orçamento municipal vigente.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Palma Sola/SC, 18 de Abril 2022.

Clair José Munaro
Presidente da Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Vereadores.

Registrada e publicada nesta data.
Rosalino Siqueira
1º Secretário.

2
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Publicação Nº 3840037

PORTARIA Nº 06/22, DE 12 DE ABRIL DE 2022
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE PALMA SOLA, Estado de Santa
Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo
com o inciso II, do artigo 37 da Constituição federal,
combinado com o inciso XVIII, do artigo 39 do Regimento
Interno desta Câmara,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio a servidora Sra. MARIA EDUARDA
BALBOENA LUNKES, aprovada no Concurso Público nº 001/2015 desta Casa
Legislativa, servidora efetiva no cargo público de Assistente de Serviços
Gerais, no exercício da função comissionada de Agente Administrativo
(Secretária ad hoc) nos termos da Portaria nº 002/2021, respeitosamente
requer a Vossa Excelência o pagamento de licença prêmio, referente ao
período laborado compreendido entre 21/01/2016 à 21/01/2021, nos termos do
previsto no artigo 105 da Lei Municipal nº 909/1991 – Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais.
Art. 2º - O benefício previsto no artigo 1º será indenizado em parcela única a
ser paga no mês de abril do corrente ano, nos termos do previsto no artigo 105
da Lei Municipal nº 909/1991–Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores
de Palma Sola, em 12 de abril de 2022.

CLAIR JOSÉ MUNARO
Presidente da Mesa Diretora
PUBLICADO E REGISTRADO:
Em 12 de Abril de 2022.
ROSALINO SIQUEIRA
1º Secretário da Mesa Diretora
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Palmeira
Prefeitura
DECRETO N.º 1882_2022_REGULAMENTA A LEI Nº 382 DE 27 DE ABRIL DE 2008, QUE DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL

Publicação Nº 3841532

DECRETO Nº 1882, DE 19 DE ABRIL DE 2022
Regulamenta a Lei nº 382 de 27 de abril de 2008, que dispõe sobre a criação do refeitório municipal.
FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA, Prefeita Municipal de Palmeira, Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 382 de 27 de abril de 2008,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o regulamento da criação do refeitório municipal, instituída pela Lei nº 382 de 27 de abril de 2008.
§ 1º A preparação e fornecimento das refeições aos servidores da Prefeitura Municipal de Palmeira, será realizada no refeitório instalado no
Parque de Exposição José Maria Batista Filho.
§ 2º O refeitório oferecerá diariamente o almoço, em dias de expediente normal, entre o primeiro e segundo turno, aos servidores que
exercerem, exclusivamente, jornada de trabalho em dois turnos.
§ 3º Considera-se servidor público da Prefeitura Municipal de Palmeira os que exercem função, cargo ou emprego público no Poder Executivo
ou no Poder Legislativo.
Art. 2º Ficam autorizados os agentes políticos do Município de Palmeira a almoçar no refeitório, mediante a contribuição de custos prevista
no artigo 3º.
Art. 3º Os servidores contribuirão com os seguintes valores sobre cada refeição consumida:
I - R$ 5,00 (cinco reais), para servidores que percebam remuneração mensal liquida até R$ 1.000,00 (mil reais);
II - R$ 8,00 (oito reais), para servidores que percebam remuneração mensal liquida acima de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$
2.000,00 (dois mil reais);
III - R$ 10,00 (dez reais), para servidores que percebam remuneração mensal liquida acima de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
§ 1º A administração manterá registro adequado dos custos dos alimentos, para determinar o valor da refeição, e como referencial para
eventuais reajustes na tabela de preços das refeições.
§ 2º O cardápio e a quantificação dos alimentos, serão estabelecidos por nutricionista.
§ 3º Ficam isentos das contribuições descritas nos incisos I, II e III deste artigo, os servidores municipais que estiverem em trânsito, durante o expediente de trabalho e que percebam como remuneração mensal bruta, valor inferior a R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).
I - Considera-se trânsito, para efeitos desta lei, o deslocamento do servidor durante o horário de trabalho, quando solicitado pela Administração Municipal.
Art. 4º O custeio dos alimentos que competem aos servidores serão descontados mensalmente na folha de pagamento
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta de dotações próprias constantes no orçamento da Secretaria de Administração.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em sentido contrário.
Palmeira, 19 de abril de 2022.
Fernanda de Souza Córdova
Prefeita Municipal de Palmeira
Certifico que o presente Decreto foi encaminhado para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.
sc.gov.br) em observância ao disposto na Lei Orgânica Municipal c/c a Lei n.º 758/2017 e Decreto nº 1.359/17. Dou fé. Palmeira/SC, 19 de
abril de 2022.
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Publicação Nº 3841537

DECRETO Nº 1.883, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Atualiza os valores da Tabela para a Cobrança de IPTU para fins de lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU) do Exercício de 2022 e, atualiza os valores da tabela para cobrança anual de taxa de alvará municipal.
Considerando o disposto no art. 97, § 2º, do Código Tributário Nacional, que estabelece textualmente que "não constitui majoração de
tributo à atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo";
Considerando que o Superior Tribunal de Justiça, baseado no dispositivo supramencionado editou a Súmula 160 que autoriza a atualização,
por Decreto, do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Urbana (IPTU), desde que por índice oficial não superior ao da correção monetária;
Considerando o que o Código Tributário Municipal estabelece que o valor venal dos imóveis será atualizado pelo Poder Executivo, baseado
no índice de variação monetária;
Considerando inexistência de atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo em tempo hábil;
Considerando, que a Tabela para a Cobrança de IPTU de terrenos urbanos necessita ser atualizada para fins de uma incidência justa, com
o intuito de melhorar as condições gerais de vida dos munícipes;
Considerando que o IPTU é uma das fontes de receita própria de maior relevância para o Município, sendo, por excelência uma ferramenta
de promoção social da propriedade privada no País;
Considerando, ainda, a necessidade de se buscar o constante equilíbrio das contas públicas, para dar cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, o que demanda a adoção de medidas para o incremento da arrecadação;
Considerando, outrossim, que tem o Município a responsabilidade primeira de dotar a sua população dos serviços essenciais básicos de
saúde e educação, além de estimular o crescimento da cidade, criando oportunidade de empregos, com atração de novos investimentos;
Considerando também a necessidade de o Tesouro Municipal possuir recursos suficientes para fazer face às despesas de contrapartida
concernentes às transferências voluntárias (convênios) ajustadas com os governos estadual e federal;
A Prefeita Municipal de Palmeira/SC em exercício, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade a Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica atualizada pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), apurado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, acumulado
no período de dezembro de 2020 a novembro de 2021, no percentual total de 17,90% (dezessete inteiros e noventa décimos de por cento),
a Tabela para a Cobrança de IPTU e a Tabela para a Cobrança anual de Taxa de Alvará municipal, para vigorar em 2022.
Art. 2º A Tabela para a Cobrança de IPTU, que fixa os valores básicos unitários de metro quadrado (m²) de terreno, por tipos e padrões
construtivos, para fins de apuração dos valores do terreno e da edificação, atualizadas na forma do disposto neste artigo, serão utilizadas
para apuração do valor venal de imóveis, base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), cujo fato
gerador ocorrer em 1º de janeiro de 2022.
Art. 3º A geração e impressão dos carnês de IPTU, tendo por base de cálculo os mesmos valores e referências utilizados no exercício anterior, devidamente atualizados nos moldes do presente decreto.
Art. 4º A geração e impressão das guias de Alvará, tendo por base de cálculo os mesmos valores e referências utilizados no exercício anterior, devidamente atualizados nos moldes do presente decreto.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2022.
Palmeira, 19 de abril de 2022.
Fernanda de Souza Córdova
Prefeita Municipal de Palmeira
Certifico que o presente Decreto foi encaminhado para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.
sc.gov.br) em observância ao disposto na Lei Orgânica Municipal c/c a Lei n.º 758/2017 e Decreto nº 1.359/17. Dou fé. Palmeira/SC, 19 de
abril de 2022.

DECRETO N.º 1884_2022_FIXA PRAZOS PARA O PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL
E TERRITORIAL URBANA (IPTU) PARA O EXERCÍCIO DE 2022

Publicação Nº 3841539

DECRETO Nº 1.884, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Fixa prazos para o pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para o exercício de 2022 e dá outras
providências.
A Prefeita Municipal de Palmeira/SC em exercício, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade a Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º atualizada pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), apurado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, acumulado no
período de dezembro de 2020 a novembro de 2021, no percentual total de 17,90% (dezessete inteiros e noventa décimos de por cento), a
Tabela para a Cobrança de IPTU, para vigorar em 2022, nos termos do Decreto nº 1.883/2022.
Art. 2º - A geração e impressão dos carnês de IPTU, tendo por base de cálculo os mesmos valores e referências utilizados no exercício
anterior, devidamente atualizados, nos moldes do Decreto 1.883/2022.
Art.3º - Os prazos para pagamento do IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU – são fixados para o exercício de 2022, de
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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acordo com a tabela abaixo:
PAGAMENTO ÚNICO
1ª PARCELA
2ª PARCELA
3ª PARCELA
4ª PARCELA

10/06/2022
10/06/2022
10/07/2022
10/08/2022
10/09/2022

Parágrafo Único – O valor mínimo de cada parcela não poderá ser menor que a quantia de R$ 10,00 (dez reais).
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Palmeira, 19 de abril de 2022.
Fernanda de Souza Córdova
Prefeita Municipal de Palmeira
Certifico que o presente Decreto foi encaminhado para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.
sc.gov.br) em observância ao disposto na Lei Orgânica Municipal c/c a Lei n.º 758/2017 e Decreto nº 1.359/17. Dou fé. Palmeira/SC, 19 de
abril de 2022.

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

Publicação Nº 3840352
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4A6914F043237868BA3AE2DF309B2D832E84729D

EXTRATO DE AVISO DE DESERÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
O MUNICÍPIO DE PALMEIRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CPNJ sob n°. 01.610.566/0001-06, com sede a Rua
Roberto Hemkemaier, n°. 200, centro, em Palmeira/SC, representada pela Prefeita Municipal a Sra. Fernanda de Souza Córdova, por meio
da Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros, comunicam aos interessados a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório
Nº 34/2022, Tomada de Preços 03/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma no Núcleo
Municipal Professor Benício, situado na localidade rural de Mato Escuro, constando de serviços de reestruturação e reconstrução de espaço
de alimentação, cozinha, banheiros e área de serviços conforme descrição detalhada em memorial descritivo e planilha orçamentária em
anexo, por ausência de licitantes interessados em participar do certame (LICITAÇÃO DESERTA). Palmeira, 18 de abril de 2022. Fernanda
Isadora Souza Costa Pessoa – Presidente.
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Palmitos
Prefeitura
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022

Publicação Nº 3840896
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0AA1A5C61D43481E6BFD2E23B9037620FC12BA81

.
PREFEITURA MUNICIPAL PALMITOS
Contrato Administrativo: nº 38/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
DURANTE O PERÍODO LETIVO, COM ITINERÁRIOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E DO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NOS PERÍMETROS RURAL E URBANO. Contratada: ELISABETE SIGNORI - MEI. Valor Total de R$ 2.003,40. Vigência: 15/07/2022.
Palmitos–SC, 19/04/2022. Dair Jocely Enge – Prefeito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Publicação Nº 3840716

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL
O Presidente do CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE PALMITOS/SC, SR. BELONI INÁCIO DECKER, no uso de suas atribuições
que lhe confere o artigo 12 do Estatuto Social, CONVOCA todos os membros para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL, a ser realizada no dia 05 de maio de 2022, na Sala de Audiências do Fórum da Comarca de Palmitos, localizado na Rua Padre
Manoel da Nóbrega, 67, em Palmitos, SC, às 18h, em primeira convocação, com a presença da maioria simples do(as) conselheiros(as) em
condições de votar, e às 18h30min, em segunda convocação, com a presença de qualquer número de conselheiros(as) em condições de
votar, para discutir e deliberar sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:
1. Prestação de contas da Diretoria, com apresentação de:
a) Relatório de Atividades;
b) Relatório Financeiro;
c) Parecer do Conselho Fiscal;
d) Declaração de Responsabilidade referente ao biênio encerrado.
2. Aprovação do ingresso de novos membros.
3. Apresentação das chapas inscritas para a composição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o próximo biênio.
4. Eleição dos membros da Diretoria;
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
6. Posse dos eleitos;
7. Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.
Palmitos, SC, 19 de abril de 2022.
Beloni Inácio Decker
Presidente
Notas:
1. Os interessados e/ou indicados para integrar o Conselho da Comunidade, assim como para ocupar os cargos da Diretoria e do Conselho
Fiscal para o próximo biênio, observado o que dispõe o Estatuto Social, deverão ser inscritos em dias úteis, no horário das 12h às 19h, no
Fórum da Comarca de Palmitos, com a assistente social forense.
2. O prazo para inscrição de novos membros e de interessados e/ou indicados para ocupar cargos eletivos inicia na data da publicação deste
edital e se encerra no dia útil imediatamente anterior à data da realização da Assembleia Geral Ordinária, sendo divulgados os nomes das
pessoas inscritas em mural do Fórum da Comarca de Palmitos.
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Publicação Nº 3840893

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CFFDADD1BB6A55369BB10A3E5E8B311A8EFD233A

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 11/2022
PROCESSO N. º 32/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O PERÍODO LETIVO, COM
ITINERÁRIOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E DO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NOS PERÍMETROS RURAL E
URBANO
CONTRATADO: ELISABETE SIGNORI – MEI, cadastrada no CNPJ nº 35.709.048/0001-58.
VALOR TOTAL: R$ 2.003,40
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/04/2022.
Palmitos, 19 de abril de 2022. Dair Jocely Enge – Prefeito Municipal.

PROCESSO LICITATÓRIO 31/2022

Publicação Nº 3840372
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2EC8AF34E6537AEE0A63AD12233478A0286EF642

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
Processo Licitatório n° 31/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 09/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO
DE LIVROS NOVOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA. Data final da entrega dos envelopes: 04/05/2022 até as 08:30 horas. Data da abertura:
04/05/2022 às 09:00 horas. Edital disponível no Setor de Licitações da Prefeitura ou site www.palmitos.sc.gov.br. Palmitos, 19 de abril de
2022. Dair Jocely Enge – Prefeito Municipal.
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Papanduva
Prefeitura
EXTRATO DE ATA Nº 022-2022 - BARÃO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Publicação Nº 3839716

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DE ATA Nº 022/2022
Objeto: Extrato de Ata referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 030/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Papanduva. Contratada:
BARÃO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Valor de R$ 3.020,00 (três mil e vinte reais). Base legal: Lei 8666/92. Papanduva, 19 de Abril de 2022. LUIZ HENRIQUE SALIBA – PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE ATA Nº 023-2022 - GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME

Publicação Nº 3839718

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DE ATA Nº 023/2022
Objeto: Extrato de Ata referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 030/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Papanduva. Contratada: CG
LAB DIAGNÓSTICOS LTDA – ME. Valor de R$ 28.044,40 (vinte e oito mil e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). Base legal: Lei
8666/92. Papanduva, 19 de Abril de 2022. LUIZ HENRIQUE SALIBA – PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE ATA Nº 024-2022 - J.R. EHLKE & CIA LTDA

Publicação Nº 3839719

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DE ATA Nº 024/2022
Objeto: Extrato de Ata referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 030/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Papanduva. Contratada: J.
R. EHLKE & CIA LTDA. Valor de R$ 65.997,63 (sessenta e cinco mil e novecentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos). Base
legal: Lei 8666/92. Papanduva, 19 de Abril de 2022. LUIZ HENRIQUE SALIBA – PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE ATA Nº 025-2022 - MUNDIAL SOLUÇÕES LABORATORIAIS EPP

Publicação Nº 3839728

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DE ATA Nº 025/2022
Objeto: Extrato de Ata referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 030/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Papanduva. Contratada:
MUNDIAL SOLUÇÕES LABORATORIAIS EPP. Valor de R$ 109.242,09 (cento e nove mil e duzentos e quarenta e dois reais e nove centavos).
Base legal: Lei 8666/92. Papanduva, 19 de Abril de 2022. LUIZ HENRIQUE SALIBA – PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 033-2022 - ALBERTO LOURIVAL DE ANDRADE

Publicação Nº 3839663

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: EXTRATO de CONTRATO Nº 033/2022. CONTRATANTE: Município de Papanduva. CONTRATADA: ALBERTO LOURIVAL DE ANDRADE. Valor: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. Vigência até 10/01/2023. Base Legal: nº 8666/93. Papanduva, 19 de abril de 2022. Luiz
Henrique Saliba - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PR E Nº 030-2022 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS II

Publicação Nº 3839714

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022.
OBJETO: Aos dezenove dias do mês de abril de 2022, o Sr. Luiz Henrique Saliba, Prefeito Municipal, resolve Homologar o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 –, qual teve como vencedora as empresas: BARÃO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, valor de R$
3.020,00 (três mil e vinte reais). CG LAB DIAGNÓSTICOS LTDA – ME, Valor de R$ 28.044,40 (vinte e oito mil e quarenta e quatro reais e
quarenta centavos). J. R. EHLKE & CIA LTDA, Valor de R$ 65.997,63 (sessenta e cinco mil e novecentos e noventa e sete reais e sessenta e
três centavos). MUNDIAL SOLUÇÕES LABORATORIAIS EPP, Valor de R$ 109.242,09 (cento e nove mil e duzentos e quarenta e dois reais e
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nove centavos). Base legal: Lei n.º 10.520/ 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal
nº 1783 de 31 de Maio de 2007, e demais legislação vigente e pertinente à matéria; Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos através
de e-mail: compras@papanduva.sc.gov.br e/ou diretamente na Sede da Prefeitura Municipal em dias úteis de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às
12:00hs e das 13:30 às 17:00hs, situada na Rua Sérgio Glevinski 134, fone (47) 3653-2166. Papanduva, 19 de abril de 2022 - LUIZ HENRIQUE SALIBA - PREFEITO MUNICIPAL.
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Paraíso
Prefeitura
P.L Nº 27/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022

Publicação Nº 3839480

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 86D6114F1DECE1479655AD93ADBF0B90253B3C19

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

Pág

1

/

1

Compras e Contratos
Aviso de Licitação

Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação: 28 Entidade - Processo Administrativo Minuta - Licitação: 2176 Aviso de Licitação(1618) - Sequência: 1

Tomada de Preços - 10/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo: 27/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

A comissão de Licitação da MUNICÍPIO DE PARAÍSO, nomeada pelo(a) Decreto - 2560/2022, no exercício de suas atribuições, torna

público para conhecimento dos interessados que se realizará no dia 18 de maio de 2022, ás 09:00:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE

PARAÍSO, Rua Alcides Zanin, Nº 593, Centro - Paraíso/SC, a reunião de recebimento e abertura das propostas, conforme determina o Edital de

Licitações nº. 10/2022, na modalidade de Tomada de Preços.

Informamos ainda que se encontra disponível o edital em sua integra nos meios de comunicação conforme o que determina a Lei 8.666/93.
Finalidade:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS

E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA GHENO, JUNTO À TESTADA DO LOTE URBANO N. 225.

Paraíso - SC,19 de abril de 2022

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO531101-505-XMUEYXJQWADVBC-4 - Emitido por: CRISTINA MARCIA SCHNEIDER DOS PASSOS

19/04/2022 10:30:40 -03:00
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Câmara Municipal
PORTARIA Nº 016/2022

Publicação Nº 3840504

PORTARIA Nº 016/2022
Dispõe sobre Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Paraíso, Estado de Santa Catarina e dá outras providências.
LENOIR ANGELO ALMEIDA, Presidente da Câmara Municipal de Paraíso, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere
a Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno da Câmara de Vereadores, demais legislações em vigor, e RESOLVE:
Art. 1º Estabelece que no dia 21 de abril de 2022, por período integral, a Secretaria da Câmara Municipal constitui Feriado Nacional de
Tiradentes.
Art. 2º Estabelece que no dia 22 de abril de 2022, por período integral, a Secretaria da Câmara Municipal constitui Ponto Facultativo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se registre e cumpra-se.
Câmara Municipal de Paraíso – SC, em 19 de abril de 2022
Lenoir Angelo Almeida
Presidente do Poder Legislativo
Esta Portaria foi Registrada e
Publicada na forma da Lei.
Paraíso/SC, em 19 de abril de 2022
Servidor responsável Maria Eduarda Ballico
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Passo de Torres
Prefeitura
ATA 01 DA CHAMADA PUBLICA 001/2022

Publicação Nº 3841209

ATA 01
MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES
PODER EXECUTIVO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Licitação nº 001/2022 – Chamada Pública
As dezesseis horas do dia dezenove de abril, do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se Comissão Julgadora de Licitações da Prefeitura
Municipal de Passo de Torres/SC, na sede da Prefeitura, para abertura, processamento e julgamento do Edital de Chamada Publica nº
001/2022, que tem por objetivo AUTORIZAR, A TÍTULO PRECÁRIO, PARA EXPLORAÇÃO DE VENDAS E A COLOCAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS CONTENDO NOME DE RUAS, LOGRADOUROS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES Determinada a abertura da reunião
a Senhora Presidente fez registrar que em decorrido o prazo para o protocolo dos documentos, protocolou os envelopes para participar do
certame a empresa JEFERSON CRISTIANO DE ANDRADE 06698501956. Determinado a análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO restou
habilitada a empresa JEFERSON CRISTIANO DE ANDRADE 06698501956, por apresentarem a documentação em conformidade com o edital. Ato contínuo analisou-se os preços propostos e a forma de execução, sendo constatados que os mesmos estão de acordo com o fixado
em edital. A Comissão Julgadora de Licitações considerando o acima e exposto e considerando o atendimento ao edital declarou a empresa
credenciada. A empresa será comunicada por e-mail ou pessoalmente desta decisão. Nada mais havendo a tratar, a Senhora presidente
declarou encerrada a reunião e determinou que fosse lavrada a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros
da Comissão e pelos demais presentes que o desejarem. Passo de Torres, 19 de abril de 2022
Passo de Torres/SC, 19 de abril de 2022
_________________________ _____________________________
Jucileia Martins Candido 		
Marilda Rodrigues da Silva Ferreira
Pres. Com. Perm. de Licitação
Membro
Raissa da Silva Bonzan
Membro

ATA 01 DA CHAMADA PUBLICA 002/2022

Publicação Nº 3841023

ATA 01
MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES
PODER EXECUTIVO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Licitação nº 002/2022 – Chamada Pública
As dezesseis horas do dia dezoito do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se Comissão Julgadora de Licitações da Prefeitura Municipal de
Passo de Torres/SC, na sede da Prefeitura, para abertura, processamento e julgamento do Edital de Chamada Publica nº 002/2022, que tem
por objetivo o credenciamento de instituições de ensino superior e/ou técnico para oferta de serviços educacionais na modalidade de CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO, presenciais, objetivando atender aos preceitos do Programa Municipal de Bolsas de Estudo, conforme Lei
Municipal nº 1.167, de 06 de dezembro de 2021. Determinada a abertura da reunião a Senhora Presidente fez registrar que em decorrido o
prazo para o protocolo dos documentos, protocolou os envelopes para participar do certame a instituição de ensino FVA – FACULDADE DO
VALE DO ARARANGUA LTDA. Determinado a análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO restou habilitada a empresa FVA – FACULDADE
DO VALE DO ARARANGUA LTDA, por apresentarem a documentação em conformidade com o edital. Ato contínuo analisou-se os preços
propostos e a forma de execução, sendo constatados que os mesmos estão de acordo com o fixado em edital. A Comissão Julgadora de
Licitações considerando o acima e exposto e considerando o atendimento ao edital declarou a empresa credenciada. A empresa será comunicada por e-mail ou pessoalmente desta decisão. Nada mais havendo a tratar, a Senhora presidente declarou encerrada a reunião e
determinou que fosse lavrada a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Comissão e pelos demais
presentes que o desejarem. Passo de Torres, 18 de abril de 2022
Passo de Torres/SC, 18 de abril de 2022
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_________________________ _____________________________
Jucileia Martins Candido 		
Marilda Rodrigues da Silva Ferreira
Pres. Com. Perm. de Licitação
Membro
Raissa da Silva Bonzan
Membro
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LEI ORDINÁRIA N° 1.192, DE 22 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839368

LEI ORDINÁRIA N° 1.192, DE 22 18 DE ABRIL DE 2022.

AUTORIZA TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PASSO DE
TORRES E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DA AMREC – CISAMREC, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Valmir Augusto Rodrigues, no exercício das atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica, faz saber a todos os habitantes do Município, que a
Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Lei Ordinária nº 1.129, de 19
de fevereiro de 2021, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder
Termo Aditivo ao Contrato de Programa nº 017/CISAMREC/2021.
I - O item “5.1” do Contrato de Programa nº. 017/CISAMREC/2021 passa a
vigorar com a seguinte redação:
“5.1 O pagamento referente a aquisição dos insumos em geral adquiridos pelo
MUNICÍPIO através do CONSÓRCIO, serão pagos após a retirada dos itens. A
cobrança será realizada quinzenalmente (dia 1 ao dia 15 e do dia 16 ao dia
30/31 de cada mês) mediante ofício de cobrança, contendo, valor total a ser
pago, dados bancários da referida conta a ser transferido o(s) valore(s), prazo
para pagamento e o número das guias de saída, as quais foram emitidas no
período indicado em ofício. Em anexo será enviado relatório das guias de saída
emitidas e entregue ao MUNICÍPIO para comprovação e conferência.
Parágrafo único: O envio dos documentos de cobrança e comprovação, serão
realizados através de e-mail institucional do CISAMREC para e-mail a ser
indicado pelo MUNICÍPIO.”
II – A autorização de que trata esta Lei terá vigência a partir de 01 de abril de
2022.

Assinado de forma digital

VALMIR AUGUSTO por VALMIR AUGUSTO
RODRIGUES:38311 RODRIGUES:38311550034
Dados: 2022.04.18 17:02:47
550034
-03'00'
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III – Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato originário e seus
termos aditivos, não alteradas expressamente, formando um todo único e
indivisível para todos os efeitos de direito.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Passo de Torres/SC, em 18 de abril de 2022.

VALMIR AUGUSTO
RODRIGUES:38311550034

Assinado de forma digital por
VALMIR AUGUSTO
RODRIGUES:38311550034
Dados: 2022.04.18 16:56:09 -03'00'

VALMIR AUGUSTO RODRIGUES
Prefeito Municipal

ANTÔNIO SCHEFFER SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças
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Publicação Nº 3839388

LEI ORDINÁRIA N° 1.193, DE 18 DE ABRIL DE 2022.

CRIA
SEMANA
MUNICIPAL
DOS
PESCADORES NO MUNICÍPIO DE PASSO DE
TORRES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Valmir Augusto Rodrigues, no exercício das atribuições que lhe confere
a Lei Orgânica, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de
Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica criada a Semana Municipal dos Pescadores no Município de Passo de
Torres, a ser comemorada entre os dias 23 e 29 de junho de cada ano. A semana
municipal dos pescadores tem por objetivo homenagear todos os pescadores de
Passo de Torres.
Art. 2º. A semana dos pescadores de que trata a presente lei, passa a integrar o
calendário oficial do Município.
Art. 3º. Todos os anos, na semana municipal dos pescadores, o Poder Executivo
fica autorizado a promover atividades que representem e homenageiem a classe.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Passo de Torres/SC, em 18 de abril de 2022.
VALMIR AUGUSTO
RODRIGUES:38311550
034

Assinado de forma digital por
VALMIR AUGUSTO
RODRIGUES:38311550034
Dados: 2022.04.18 16:52:45 -03'00'

VALMIR AUGUSTO RODRIGUES
Prefeito Municipal

ANTÔNIO SCHEFFER SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças
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Publicação Nº 3839401

PORTARIA nº 114 de 01 Abril de 2022.
DESIGNA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 057, de 29 de dezembro de 2021, que desmembrou as Secretarias de Administração
e Finanças;
O Prefeito Valmir Augusto Rodrigues, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:
Art. 1º. Fica designado Antonio Scheffer Silveira para responder pelo cargo de Secretário Municipal de Administração.
Art. 2º. Os efeitos desta Portaria retroagem à data de 29 de dezembro de 2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Passo de Torres/SC, em 01 de abril de 2022.
VALMIR AUGUSTO RODRIGUES
Prefeito Municipal
ANTÔNIO SCHEFFER SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONVÊNIO DE CONCESSÃO Nº 001/2000

Publicação Nº 3840343

TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONVÊNIO DE CONCESSÃO Nº 001/2000
O MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no C.N.P.J. nº 95.782.793/0001-54, aqui representada por seu PREFEITO, Valmir Augusto Rodrigues, doravante designada como MUNICÍPIO, e, doutro lado, a Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento “CASAN”, inscrita no C.N.P.J. nº 82.508.433/0001-17, representada neste instrumento, na forma de seus atos
constitutivos, por meio de seu representante legal sua Diretora-Presidente, Eng.ª Roberta Maas dos Anjos e seu Diretor adiante assinado,
doravante designada CASAN.
CONSIDERANDO que o Município celebrou convênio de concessão de prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário com a CASAN, a qual se caracterizou como prestação regionalizada para os fins do art. 14, da Lei n° 11.445/2007;
CONSIDERANDO a necessidade de se alterar a relação jurídica em razão das obrigações impostas pela Lei federal 14.026, de 15 de julho de
2020 ("Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico"), de forma a que o Município e a CONTRATADA, possam cumprir com o estabelecido
naquela legislação, inclusive para afastar eventual responsabilização das mencionadas pessoas jurídicas ou de seus gestores;
CONSIDERANDO que o Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico prevê que as concessões devem ser modificados para inclusão de
metas (art. 11-B, § 1º, da Lei 11.445/2007, na redação da Lei 14.026/2020), sejam as metas de universalização, disciplinadas pela Norma de
Referência nº 2, de 4 de novembro de 2021, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, bem como metas quantitativas de
não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhorias dos processos de tratamento, quando disciplinadas por Normas
de Referências a serem editadas pela ANA;
CONSIDERANDO que a inserção das novas metas impacta o equilíbrio econômico-financeiro contratual, obrigando a sua recomposição pelos
meios legais pertinentes;
CONSIDERANDO que o art. 50, da nova redação da Lei 11.445/2007, condiciona o acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos
originários de operações de crédito com entidades federais a que as concessões sejam atualizadas;
CONSIDERANDO que a vedação ao acesso a recursos orçamentários ou onerosos da União, por parte de quem não tiver atualizado as concessões, atinge não só a CONTRATADA, mas também aos Municípios, inclusive em relação a outros serviços públicos de saneamento básico,
como os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, de limpeza urbana e de manejo de águas pluviais urbanas;
de livre e espontânea vontade, e na melhor forma de Direito, subscrevem o presente TERMO ADITIVO Nº 002/2022, que se rege pelas
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica incorporado à presente concessão:
I - as obrigações impostas pelo art. 11-B da nova redação da LNSB - Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei federal 11.445, de 5 de janeiro
de 2007);
II - as cláusulas essenciais previstas no art. 10-A da nova redação da LNSB, bem como outras decorrentes da legislação em vigor, caso
Norma de Referência emitida pela ANA considere imprescindível a inclusão para a delegação da prestação de serviços anteriormente à Lei
14.026/2020.
§ 1º O disposto no caput desta Cláusula será detalhado mediante normas de referência a serem editadas pela ANA - Agência Nacional de
Águas e Saneamento Básico, e que serão incorporadas ao Convênio de Concessão mediante novo Termo Aditivo Contratual.
§ 2º As metas fixadas na Lei nº 14.026/2020, e na regulação derivada, inclusive as metas intermediárias previstas no art. 5º, caput, da
Norma de Referência nº 2/2021/ANA, substituirão as metas inicialmente previstas no Convênio de Concessão, nos termos do disposto no
Anexo 1 deste Termo Aditivo.
§ 3º A universalização do abastecimento de água será alcançada na área de abrangência da Concessão, através da ampliação e operacionalização do sistema de abastecimento de água, observado o Plano Municipal de Saneamento Básico que deverá ser atualizado pelo Munícipio
até 31 de dezembro de 2022 em observância ao Art. Nº 19 da Lei Federal nº 14.026/2020, e incorporado à presente Concessão mediante
celebração de termo aditivo próprio.
§ 4ºA universalização do esgotamento sanitário será alcançada na área de abrangência da Concessão, através da implantação, ampliação
e operacionalização do sistema coletivo de esgotamento sanitário, observado o observado o Plano Municipal de Saneamento Básico que
deverá ser atualizado pelo Munícipio até 31 de dezembro de 2022 em observância ao Art. Nº 19 da Lei Federal nº 14.026/2020, cujas metas
serão incorporadas à presente Concessão mediante celebração de termo aditivo próprio.
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§ 5º A verificação de cumprimento das metas deverá ser realizada nos termos do § 5º, do art. 11-B, da nova redação da Lei 11.445/2007,
pela Agência Reguladora, a partir do término do quinto ano de vigência do presente Termo de Atualização.
CLÁUSULA SEGUNDA. Com a celebração do presente Termo de Aditivo nº 002/2022 ao Convênio de Concessão, os investimentos, metas e
indicadores inicialmente previstos no Convênio de Concessão ficam sem efeito, sendo que as novas metas, indicadores e repasses financeiros necessários a universalização do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgoto Sanitário (SES) encontram-se previstos
neste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA. Ficam mantidas e ratificadas todas as disposições da relação contratual não atingidas pelo presente Termo Aditivo e
Anexo 1, dentre elas a de que o valor econômico dos bens reversíveis continua a ser amortizado no prazo de sua depreciação e, no termo
extintivo do Convênio de Concessão, havendo valor não amortizado, que este deve ser pago previamente pelo CONTRATANTE, diretamente
ou mediante o novo prestador que vier a contratar, como previsto no art. 42, § 5º, da nova redação da LNSB, ou, ainda, caso houver consenso entre as partes, e ao bem do interesse público, pela dilação do prazo de vigência por período suficiente ao atingimento da amortização.
CLÁUSULA QUARTA. Em decorrência do disposto na Cláusula Primeira, em especial do impacto das obrigações instituídas pelo Novo Marco
Regulatório do Saneamento Básico (Lei 14.026/2020), e em vista da proteção do ato jurídico perfeito, a equação econômico-financeira será
reequilibrada observando-se as formas admitidas em Direito.
CLÁUSULA QUINTA. A invalidez de quaisquer das cláusulas do instrumento de Concessão, inclusive deste Termo Aditivo e Anexo 1, não
prejudica as demais, que não lhe sejam diretamente dependentes.
CLÁUSULA SEXTA. Com a celebração do presente Termo de Aditivo nº 002/2022 ao Convênio de Concessão a Contratada deverá repassar
mensalmente ao Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB) do MUNICÍPIO, criado por Lei, o equivalente a cinco por cento (5%) do valor arrecadado com a prestação dos serviços no Município de Passo de Torres, após deduzidos os impostos incidentes sobre o faturamento.
§ 1º Os recursos destinados ao Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB) deverão ser aplicados em projetos e ações vinculadas ao
PMSB em conformidade com o disposto no artigo 13, da Lei Federal nº 11.445/2007.
§ 2º O percentual atribuído ao Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB), será decorrente das receitas oriundas da concessão e irão
compor a estrutura tarifária da CASAN na forma de “componente financeiro”.
§ 3º A prestação de contas referente aos recursos repassados ao Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB), será feita de acordo com
as normas estabelecidas na Lei nº 4.320/64, LC 101/2000, e instrução normativas do TCE/SC, em consonância com o disposto no artigo 2º,
do Decreto nº 3.143 de 20 de julho de 2018.
Estando assim, justos e contratados, subscrevem o presente instrumento, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas.
Florianópolis, de de 2022.
VALMIR AUGUSTO RODRIGUES
MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES
ENG.ª ROBERTA MAAS DOS ANJOS
DIRETORA-PRESIDENTE
ENG.º PEDRO JOEL HORSTMANN
DIRETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
Testemunhas:

Nome
CPF:

Nome
CPF:

ANEXO 1 - METAS E INDICADORES
A Tabela 1 abaixo apresenta as Metas de Universalização para os indicadores de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, conforme estabelecido na Norma de Referência nº 2, de 4 de novembro de 2021, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA.
Tabela 1: Metas de Universalização
Ano

Índice de Universalização do Abaste- Índice de Universalização de Coleta
cimento de Água (%)
de Esgotos (%)

Índice de Universalização de Tratamento de Esgotos (%)

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

93%
94%
94%
95%
95%
96%
96%
97%
97%
98%
98%
99%

0%
0%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
60%
60%
60%
90%

0%
0%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
60%
60%
60%
90%
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Câmara Municipal
PORTARIA 16/2022

Publicação Nº 3840645

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

Portaria nº 0016/2022
"REVOGA PORTARIA"
O cidadão Emerson Cardoso Kjillim, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passo
de Torres, no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica do
Município, resolve:
Art. 1º. Revogar a Portaria nº 0006/2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Passo de Torres, 19 de Abril de 2022.

EMERSON CARDOSO KJILLIM
PRESIDENTE

LÚCIO HESPANHOL DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

Rua José Hespanhol, 844 - CEP: 88980-000, Centro, Passo de Torres/SC
Fone: (48) 3548-0077 (48) 3548-0004 - E-mail: camarapassodetorres@gmail.com
Página 1
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PORTARIA 17/2022

Publicação Nº 3840990

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

Portaria nº 0017/2022
“DETERMINA PONTO FACULTATIVO NA
CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES”

O cidadão Emerson Cardoso Kjillim, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passo
de Torres, no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica do
Município,

RESOLVE:

Fica determinado Ponto Facultativo na Câmara de Vereadores de Passo de Torres, no dia 22 de
abril de 2022 (sexta- feira).

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação
no DOM/SC.

Registre-se e Publique-se.

Passo de Torres, 19 de abril de 2022.

EMERSON CARDOSO KJILLIM
PRESIDENTE

LUCIO HESPAHOL DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

Rua José Hespanhol, 844 - CEP: 88980-000, Centro, Passo de Torres/SC
Fone: (48) 3548-0077 (48) 3548-0004 - E-mail: camarapassodetorres@gmail.com
Página 1
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Passos Maia
Prefeitura
CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2022

Publicação Nº 3839164

CONTRATO n. 025/2022
PROCESSO LICITATORIO n. 023/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA/SC
Contratada: CORRECERIAS OESTE LTDA
Objeto: Este contrato tem por objeto a fornecimento de carrocerias de madeira para veículos S-10 placa MGO-5689 e S10 placa QIK-0061,
do município de Passos Maia – SC;
Valor: Para os itens que a CONTRATADA sagrou-se vencedora no processo licitatório acima identificado, a CONTRATANTE pagará a R$
16.000,00 (dezesseis mil reais)
Vigência: O presente contrato vigerá a partir de sua assinatura vigorando por 3 (três) meses
Passos Maia, SC, 11 de abril de 2022.
Osmar Tozzo
Prefeito Municipal

CONTRATO ADMINISTRATIVO 027/2022

Publicação Nº 3840046

CONTRATO n. 027/2022
PROCESSO LICITATORIO n. 019/2022
PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA/SC
Contratada: ADAPAMA – ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE PASSOS MAIA
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal edição 2022
Valor: Para os itens que a CONTRATADA sagrou-se vencedora no processo licitatório acima identificado, a CONTRATANTE pagará a R$
27.000,00 (vinte e sete mil reais).
Vigência: O presente contrato vigerá a partir de sua assinatura vigorando até 31 de dezembro de 2022
Passos Maia, SC, 19 de abril de 2022.
Osmar Tozzo
Prefeito Municipal

PROCESSO DE LICITAÇÃO 025/2022

Publicação Nº 3840040

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE PASSOS MAIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. Nº 025/2022
Edital: Pregão Presencial nº 016/2022
Objeto: Registro de preço para Locação de Horas Maquina para serem utilizadas nas atividades das secretarias de infraestrutura e Agricultura do Município de Passos Maia, exercício 2022.
Entrega dos Envelopes: até às 08h45min do dia 04 de maio de 2022.
Abertura dos Envelopes: às 09h do dia 04 de maio de 2022.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Av. Padre João Bottero, nº 485, Centro, na cidade de Passos Maia/
SC, Centro, de Segunda à Sexta, das 08h às 12h e das 13h00min as 17h00min, pelo fone (0**49) 3437 0010 ou na página eletrônica do
município www.passosmaia.sc.gov.br.
Passos Maia (SC), 19 de abril de 2022.
Osmar Tozzo. Prefeito Municipal.

RETIFICAÇÃO EDITAL DE LICITAÇÃO 022/2022

Publicação Nº 3839144

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 0014/2022
Comunica-se aos interessados a RETIFICAÇÃO do edital do Pregão presencial Nº 014/2022, publicado no Diário Oficial dos municípios de 08
de abril de 2022, pagina 1826. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA-SC, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeada
por força das disposições contidas no decreto n 05/2022 de janeiro de 2022, RETIFICA:
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Retira-se do edital o item:
a) Comprovação de que a empresa possui pelo menos 1 (um) Mecânico capacitado para o tipo de serviço, objeto deste edital, devendo
apresentar Diploma de Conclusão de Curso, com no mínimo 40 horas.”
O documento solicitado foi adicionado de forma errônea no edital, não sendo compatível com o objeto do edital.
Comunicamos ainda que data de realização do mesmo permanece inalterado.
OS DEMAIS ITENS E SUBITENS DO CITADO EDITAL PERMANECEM INALTERADOS. O edital Retificado encontra se disponível no endereço
eletrônico https:// https://www.passosmaia.sc.gov.br/ ou quanto a esclarecimentos (dúvidas), através de email: licitacao@passosmaia.
sc.gov.br.
Passos Maia 19 de Abril de 2022.
Alex S. Zanchet
1. De acordo.
2. Acolho e ratifico a exposição exarada pela Comissão Permanente de Licitações do município de Passos Maia/SC, nomeada pelo Decreto
nº 05/2022, de janeiro de 2022.
3. Publique-se a mesma no site da Prefeitura Municipal de Passos Maia/SC, em: www.passosmaia.sc.gov.br .
Passos Maia/SC, 19 de Abril de 2022.
OSMAR TOZZO
Prefeito Municipal.
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HOMOLOGACAO PROCESSO 019/2022

Publicação Nº 3839861

Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL

MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA

Nr.: 11/2022

CNPJ:
95.993.085/0001-62
Telefone: (49) 3437-0010
Endereço: Avenida Padre João Botero, 485 - Centro
CEP:
89687-000 - Passos Maia

Processo Adm.:

19/2022

Data do Processo:

29/03/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

19/2022
11/2022 - PR
Pregão presencial
19/04/2022
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestar serviços de
arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal e Futebol de campo
edição 2022, nas modalidades: Veterano; Feminino Livre e adulto livre, conforme
especificações no anexo I do edital.

Participante: ASSOCIACAO DE ARBITROS DE PASSOS MAIA (ADAPAMA)
Item

Especificação

Qtd.

1

Arbitragem para jogos do campeonato municipal de futsal adulto contendo o 90,000
mínimo de dois árbitros e um mesário

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

300,00

27.000,00

Total do Participante:

27.000,00

SER

Total Geral:

27.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Manutencao das Atividades Esportivas

Dotação

Valor Estimado

05.002.27.812.2701.2015.3.3.90.00.00

R$ 47.000,00

Passos Maia, 19 de Abril de 2022

OSMAR TOZZO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Responsável

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1679

Paulo Lopes
Prefeitura
EXTRATO AO CONTRATO 09/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

Publicação Nº 3839084
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) ADEA5E06F65A0D4EC83534B4938F77C2A3C25B7F

EXTRATO Contrato Nº 09/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/04/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
Contratada: NCL PAVIMENTAÇÃO LTDA
VALOR DO CONTRATO: R$ 291.332,44 (duzentos e noventa e um mil e trezentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos).
Vigência: 19/04/2022 a 31/12/2022.
Objeto: O objeto desta licitação consiste na contratação de empresa especializada para executar obra de drenagem pluvial, pavimentação
com lajotas sextavadas de concreto e sinalização viária de Trecho da Rua Manoel Felipe (estaqueamento: O=pp até 17+0,00m, 340 metros de extensão) localizada no bairro Santa Cruz, com o fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com o memorial descritivo,
planilha orçamentária e demais anexos do edital, conforme especificações constantes do projeto básico. Data da assinatura: 19/04/2022.
Código:ADEA5E06F65A0D4EC83534B4938F77C2A3C25B7F
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Publicação Nº 3839168

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

DECRETO Nº 28, DE 20/04/2022.
ABRE
CRÉDITO
ADICIONAL
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO
DO MUNICÍPIO DE PAULO LOPES.
NADIR CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de
Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e
autorizado conforme Lei 1912, de 16/12/2021.
DECRETA
Art. 1º Fica aberto no orçamento do Município de Paulo Lopes, crédito
adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais)
para a suplementação do seguinte programa:
1101 – SEC. DE TRANSP., OBRAS E SERV. URB.
R$ 2.900.000,00
15.451.0009.1.037 – Pavim. Dren. de Ruas e Passeios
R$ 2.400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0.1.83.1083.0009 – Apl. Diret. R$ 2.400.000,00
26.782.0009.1.038 – Aquisição Máquinas e EquipamentosR$ 500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0.1.83.1083.0009 – Apl. Diret. R$ 500.000,00
1201 – SEC. MUN. AGRIC., IND., COM. MEIO AMB. R$ 300.000,00
20.606.00101.087 – Inf. Do Parque Mun. De Eventos
R$ 300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0.1.83.1083.0009 – Apl. Diret. R$ 300.000,00
Art. 2º - De acordo com a Lei 4.320/1964, artigo 43, parágrafo 1º, inciso
IV, serviram como recursos para abertura do crédito SUPLEMENTAR de que trata o
presente Decreto as receitas provenientes da Operação de crédito autorizada pela Lei nº 1922,
de 16/02/2022.
§ 1º – Os créditos abertos deverão corresponder à efetiva arrecadação,
segundo a liberação financeira dos recursos provenientes da operação de crédito, atendido o
critério disposto no caput deste artigo.
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

NADIR CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios, em 20 de abril de 2022.

LUCÉLIA FIRMINO SILVANO DE SOUSA
Secretária Municipal de Administração
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Pedras Grandes
Prefeitura
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 16/2022 PMPG

Publicação Nº 3839319

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2FEC3F28D67F8C2391139E5A5BEC14E7405C5CD6

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS GRANDES
Aviso de licitação
Processo Licitatório nº 39/2022 – Modalidade Pregão Presencial nº 16/2022– Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de patrulha agrícola mecanizada (distribuidor de esterco seco, plantadeira de cereais de 4 linhas, distribuidor de fertilizantes, perfurador de solo),
especificações conforme termo de referência, anexo II do edital. Data de abertura: 06/05/2022 às 09h30min. A retirada do edital nos sites
oficiais e maiores informações, no departamento de Compras e licitações da Prefeitura Municipal sito a Rua José Marcon – 311 ou pelo
telefone: (48) 36593000 no horário das 08h00min ás 12h00min e das 13h00min às 17h00min. Base Legal Lei Federal 8.666/93 e alterações
e Lei 10.520/2002.
Pedras Grandes/SC, 19 de Abril de 2022.
Agnaldo Filippi
Prefeito Municipal

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 04/2022 PMPG

Publicação Nº 3840379

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0D23B297B94556B62B69D88C3AD67F4DB7E41314

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS GRANDES
Aviso de licitação
Processo Licitatório nº 38/2022 – Modalidade tomada de preços para obras e serviços de engenharia nº 04/2022 – Objeto: Contratação de
empresa para implantação de praça turística (praça das bandeiras), com fornecimento de material e mão - de - obra, conforme especificações nos memoriais, planilhas e projetos em anexo e portaria nº 535/SEF de 28/12/2021 e Processo SGPe SCC 00020096/2021 SIE. Data
de abertura: 09/05/2022 às 09h30min. A retirada do edital e maiores informações, nos sites oficiais do Município, ou e-mail licitacaopmpg@
gmail.com do Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal sito a Rua José Marcon – 311 ou pelo telefone: (48) 36593000 no
horário das 08h00min ás 12h00min e das 13h00min às 17h00min. Base Legal Lei Federal 8.666/93.
Pedras Grandes/SC, 19 de Abril de 2022.
Agnaldo Filippi
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 45/2022 PMPG

Publicação Nº 3840173

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F79AC99934DFEAFAC871928C5CAFA08A7E963C70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS GRANDES
Resultados de licitação/Extratos de contratos
Contrato nº 45/2022- Contratante: Prefeitura Municipal de Pedras Grandes –Contratada: Carla Joaquim Torres 05322948902-valor R$
27.056,70-Vigência início 12/04/2022- Término 31/12/2021-Dotação: (208,210,228,233,235) Pregão Presencial nº 11/2022-Objeto: Contratação de pessoa jurídica para serviços de facilitadores de oficinas de artesanato, atividade física/recreação e de dança, para os grupos
PAIF e SCFV, de acordo com as especificações no termo de referência, anexo II do edital.
Base Legal Lei Federal 8.666/93 e alterações e Lei 10.520/2002
Agnaldo Filippi
Prefeito Municipal
Pedras Grandes, 19 de abril de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 46/2022 PMPG

Publicação Nº 3840192

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B04CAC88963A3F1C41BB4A99B8D8D167DA7918A7

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS GRANDES
Resultados de licitação/Extratos de contratos
Contrato nº 46/2022- Contratante: Prefeitura Municipal de Pedras Grandes –Contratada: José Paulo Polla Ensino, Arte E Cultura-valor R$
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27.060,00-Vigência início 12/04/2022- Término 31/12/2021-Dotação: (208,210,228,233,235) Pregão Presencial nº 11/2022-Objeto: Contratação de pessoa jurídica para serviços de facilitadores de oficinas de artesanato, atividade física/recreação e de dança, para os grupos PAIF
e SCFV, de acordo com as especificações no termo de referência, anexo II do edital.
Base Legal Lei Federal 8.666/93 e alterações e Lei 10.520/2002
Agnaldo Filippi
Prefeito Municipal
Pedras Grandes, 19 de abril de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 47/2022 PMPG

Publicação Nº 3840243
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 788DE1C2E0FA0F496EF3FFF9272422D023250EEB

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS GRANDES
Resultados de licitação/Extratos de contratos
Contrato nº 47/2022- Contratante: Prefeitura Municipal de Pedras Grandes –Contratada: Lucas Moro 08985580930-valor R$ 27.056,70-Vigência início 12/04/2022- Término 31/12/2021-Dotação: (208,210,228,233,235) Pregão Presencial nº 11/2022-Objeto: Contratação de
pessoa jurídica para serviços de facilitadores de oficinas de artesanato, atividade física/recreação e de dança, para os grupos PAIF e SCFV,
de acordo com as especificações no termo de referência, anexo II do edital.
Base Legal Lei Federal 8.666/93 e alterações e Lei 10.520/2002
Agnaldo Filippi
Prefeito Municipal
Pedras Grandes, 19 de abril de 2022.
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Penha
Prefeitura
CONTRATO 013/2022 FMEDUC

Publicação Nº 3840044
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D9C522EEC3819E8EC049AF1F8D99CBAFD38308D6

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENHA E A EMPRESA E.S.E CONSTRUÇÕES LTDA.
CONTRATO Nº 013 /2022- FMEDUC de 07/03/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022-FMEDUC
MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
HOMOLOGADO EM 07/03/2022

Por intermédio do presente instrumento de Contrato Administrativo firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta Cidade, Rua Prefeito José João Batista, nº 115, inscrita no
CNPJ sob nº 30.747.548/0001-60, neste ato representado por sua Gestora Sra. MARIA JURACI ALEXANDRINO, brasileira, solteira, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 2550.785-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 729.885.339-20, residente e domiciliada à Rua Florianópolis, nº.
869 - Centro, Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa E.S.E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua da Praça, 241, sala 717, Pedra Branca, na cidade de Palhoça, Estado de
Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob n° 83.805.101/0001-67, e-mail: administrativo@eseconstrucoes.com.br e telefone 48 3033-2349, neste
ato representada pelo Sr. HUGO SEBASTIÃO MALAGOLI, inscrita no CPF/MF sob n° 021.453.219-42, denominado simplesmente CONTRATANTE CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente termo mediante as cláusulas e condições abaixo especificadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
0.1 - O presente Contrato tem por objeto o CONCORRÊNCIA, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DO TIPO
MENOR PREÇO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA
FINS DE EXECUÇÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL
NO MUNICÍPIO DE PENHA/SC, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante
do presente processo.
O presente contrato, assim como a Licitação da qual decorreu, não obriga o Município de Penha a contratar todos os serviços e/ou quantidades acima indicadas, podendo sofrer supressões ou aditivos, solicitados de acordo com as necessidades do Município, conforme consta
no edital de Concorrência.
DESCRIÇÃO
Valor Proposto dos Materiais

R$ 4.160.615,00

Valor Proposto da Mão De Obra

R$ 1.783,120,71

TOTAL

R$ 5.943.735,71

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das
obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus Anexos, os seguintes documentos:
a) Edital de Concorrência e seus Anexos;
b) Proposta de Preço da CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS;
c) Ata de Reunião de Julgamento de Proposta;
2.2 Os documentos referidos no presente item são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão
e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA, DO PRAZO CONTRATUAL, DA PRESTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DO EDITAL
3.1 A CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS obriga-se a executar os serviços ao CONTRATANTE objeto do Contrato, inteiramente
concluídas em condições de aceitação e de utilização em até 12 (doze) meses, acrescidos de mais 30 (trinta) dias, contados a partir da
data da formalização do Contrato, englobando prazo de execução, fiscalização, recebimento provisório, recebimento definitivo e quitação
das obrigações contratuais, totalizando o prazo de 13 (treze) meses, podendo ser prorrogado e aditado nos termos da Legislação Vigente;
Parágrafo Único - A CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS obriga-se a executar o objeto do Contrato em estrita observância aos serviços e prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro.
3.2 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
3.2.1 O prazo de vigência deste Contrato inicia-se a partir de sua assinatura e estendem-se por 12 (doze) meses de acordo com o Cronograma Físico Financeiro, acrescidos de mais 30 (trinta) dias, contados a partir da data da formalização do Contrato, englobando prazo de
execução, fiscalização, recebimento provisório, recebimento definitivo e quitação das obrigações contratuais, totalizando 13 (treze) meses,
podendo ser prorrogado e aditado nos termos da Legislação Vigente.
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3.3 DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
3.3.1 Os serviços deverão ser iniciados no máximo, em 05 (cinco) dias, a partir da data de expedição da Ordem de Serviço;
3.4 Os serviços prestados objetos do presente deverão ser executados pela empresa vencedora da licitação, diretamente no local licitado,
iniciando os trabalhos em até 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de compras e serviços;
3.5 A Empresa deverá durante todo o período do contrato, disponibilizar os equipamentos pertinentes à prestação do referido objeto;
3.6 Os serviços que não forem adimplidos e contratados deverão ser desconsiderados caso não haja termo aditivo ao contrato. Neste caso
não há obrigatoriedade da aquisição e prestação de serviços pelo Município, não podendo se falar em perdas e danos.
3.7 A Forma de Julgamento do fornecimento dos serviços prestados será feita por Menor Preço Global e quanto ao regime de Execução será
realizada por Empreitada por Preço Global.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 O preço para a execução do objeto deste Contrato, é o apresentado na proposta da CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS, devidamente aprovado pelo MUNICÍPIO DE PENHA/SC;
4.2 O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo ou supressão, estando incluídos no mesmo todas as despesas e
custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS;
4.3 A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico financeiro do Contrato somente poderá ser dada se a sua
ocorrência não era previsível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela CONTRATADA/PRESTADORA
DE SERVIÇOS (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte), deve-se prever também o reequilíbrio quando cabível para
menos, em prol da Administração;
4.3.1 O valor do serviço poderá ser reajustado de acordo com o índice de do INPC;
4.4 O valor do Contrato poderá sofrer acréscimo ou supressão nos termos do Art.65, limitando-se o percentual ao previsto no § 1º do mesmo, ou seja, o limite de 25%;
4.5 Recursos para pagamento – Dotação Orçamentária abaixo descrita:
6. 4.4.90.51.98.00.00.00 – Construção. Ampliação e reforma de unidade de ensino fundamental.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1 O prazo para pagamento será efetuado da seguinte forma: em 30 (TRINTA) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, atestada por servidor ou comissão designado para o acompanhamento e fiscalização do Contrato, acompanhada dos demais
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS;
5.2 Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal os seguintes documentos:
a) apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto nacional do Seguro social – INSS, FGTS
– CRF e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas);
b) apresentar relatório das etapas executadas (cumpridas) de acordo com o cronograma físico financeiro ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de PENHA/SC.;
c) apresentar planilha com as etapas cumpridas, tendo por base o cronograma físico financeiro apresentado pela proponente, nos termos
do Edital e do contrato que será acompanhado de conteúdo explicativo, que possibilite o nível de informação suficiente, garantindo o fácil
entendimento dos serviços executados para aferição fiscal. Caso seja solicitado algum esclarecimento, mas não atendido na forma devida e
em tempo hábil, prevalecera à medição da Fiscalização;
5.3 Nos laudos de execução dos serviços serão pagos apenas as etapas cumpridas, mês a mês, de acordo com o Cronograma Físico Financeiro apresentado pela proponente;
5.4 A planilha com os quantitativos com as etapas cumpridas para a aferição da Fiscalização deverá ser apresentada no prazo máximo de
02 (dois) dias anteriores à medição, considerando como marco temporal a data da expedição do memorando de início;
5.5 Os Pagamentos poderão ser sustados nos seguintes casos:
5.5.1 Paralisação dos serviços por parte da CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS, até seu reinício; 5.5.2 Execução defeituosa dos
serviços, até que sejam refeitos ou reparados;
5.5.3 Existência de qualquer débito com o Município de PENHA/SC, até que seja quitado. O Município de PENHA/SC poderá a seu critério
optar por descontar tal débito de eventuais créditos da CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS, pagando-lhe o saldo restante;
5.6 A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS de acordo com os seguintes procedimentos:
5.6.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico Financeiro, a CONTRATADA/PRESTADORA DE
SERVIÇOS apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada;
5.6.1.1 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;
5.6.1.2 Se a CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no
Cronograma Físico Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo de a CONTRATANTE aprovar a quitação
antecipada do valor respectivo; 5.6.1.3 Juntamente com a primeira medição dos serviços, a CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS
deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto a Previdência Social;
5.6.1.4 CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso;
5.6.1.5 A CONTRATANTE terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar,
no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS, bem como para avaliar a conformidade
dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal;
5.6.1.5.1 No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS regularizar o cronograma na etapa subsequente; 5.6.1.5.2 A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS não exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços
executados;
5.6.2 Após a aprovação, a CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada;
5.7 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor ou comissão competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS;
5.8 NÃO HAVERÁ, SOB HIPÓTESE ALGUMA, PAGAMENTO ANTECIPADO.
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES
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6.1 A CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS é responsável, direta e exclusivamente, pela execução deste Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar
ou causar para o MUNICÍPIO DE PENHA/SC ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO DE PENHA/SC;
6.2 A CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93;
6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS;
6.4 A CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS é responsável também pela qualidade dos materiais fornecidos e serviços prestados, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes
do fornecimento/entrega dos materiais e serviços prestados e executados, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões
exigidos;
6.5 A CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes do
presente contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza;
enfim, por todas as obrigações e responsabilidades decorrentes da Prestação/Execução dos serviços (com fornecimento de materiais), por
mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no presente contrato, eximindo o Município de PENHA/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do presente contrato.
6.6 A empresa vencedora deverá apresentar ART de execução antes do início dos serviços.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
7.1 São obrigações do MUNICÍPIO DE PENHA/SC:
a) fiscalizar e controlar a qualidade/quantidade dos serviços prestados;
b) efetuar o pagamento dos serviços, na época de sua exigibilidade;
7.2. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato, e efetuar os pagamentos nas
condições e preço pactuado;
7.3 Observar para que sejam mantidas, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação da licitante CONTRATADA exigidas no edital, incluindo o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela CONTRATADA/PRESTADORA
DE SERVIÇOS;
7.4 Notificar a CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção;
7.5 Aplicar à CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS as penalidades regulamentares e contratuais;
7.6 Emitir ordem de serviço para a CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS;
7.7 Receber ou rejeitar os serviços após verificar a execução e qualidade do mesmo.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS
8.1 Constituem obrigações da CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS:
a) providenciar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade;
b) manter, durante o contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Serviço bem como no Edital;
c) manter, durante todo o prazo do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas de licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);
d) Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções, conforme previsto no art. 69 da lei 8.666/93; e) pagar todas as despesas oriundas do presente contrato,
inclusive encargos trabalhistas e fretes;
f) Apresentar ART de execução antes do início dos serviços;
g) Providenciar as licenças de instalação, operação, de construção;
h) Matrícula da obra junto ao INNS (CEI);
8.2. Compromete-se entregar o objeto licitatório requisitado de acordo com as especificações previstas no Edital Concorrência, anexos, e
neste contrato, sendo por sua conta e risco as despesas decorrentes do cumprimento do objeto contratual e ainda;
8.2.1 Arcar com eventuais prejuízos causados ao processo e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução da proposta;
8.2.2 Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE; 8.2.3 propiciar o acesso da
fiscalização designada pela CONTRATANTE aos locais onde serão designados os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das
condições pactuadas;
8.2.4 Cumprir as exigências a fiscalização para a perfeita execução do serviço;
8.2.5 Cumprir as exigências da legislação trabalhista e segurança do trabalho com relação aos seus empregados e moradores locais;
8.2.6 Responsabilizar-se por todas as despesas (instalação, transporte, vigilância, seguros, combustível, alojamento, refeições e outros) e
encargos (trabalhista e outros) inerentes ao serviço, quando necessário; 8.2.7 Atender prontamente às solicitações da CONTRATANTE, por
escrito quando for solicitada;
8.2.8 Fornecer a mão- de- obra especializada/qualificada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável pela sua guarda e transporte;
8.2.9 É responsável pela quantidade/qualidades dos serviços realizados e previstos para a execução da obra, devendo, se ocorrer defeitos,
serem corrigidos às próprias expensas;
8.2.10 Quaisquer danos que ocorram a bens móveis, imóveis ou ao meio ambiente, e aqueles resultantes da imperícia, imprudência ou
negligência na execução dos serviços, serão de responsabilidade única da CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS, devendo reparar e
responder por eles;
8.2.11 O recolhimento das taxas Federais, Estaduais, Municipais, para a execução do serviço é de responsabilidade do contratado;
8.2.12 A empresa CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS ficará obrigada a apresentar, mediante solicitação da CONTRATANTE, mesmo
depois da realização da obra, quaisquer documentos necessários ao esclarecimento de dúvidas ou questões sobre o andamento dos serviços, materiais ou equipamentos utilizados ou sobre as características ou condições de operação e manutenção do mesmo;
8.2.13 Quando se fizer necessário e por iniciativa da CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS, a mudança nas especificações ou a substituição de algum material por seu equivalente, sem alteração de quantidades, deverá ser apresentada por escrito, à fiscalização, e ao autor
dos projetos, minuciosamente justificado;
8.2.14 As solicitações deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento dos serviços, dando causa às possíveis
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prorrogações de prazos. Compete em última instância a Secretaria requisitante decidir a respeito da substituição;
8.2.15 todos os serviços prestados pela CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS deverão ser de melhor qualidade, obedecendo às especificações técnicas e as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas quando aplicáveis;
8.2.16 Manter a equipe (funcionários) executora dos serviços convenientemente uniformizados e com identificação;
8.2.17 Disponibilizar todos os equipamentos, ferramentas, pessoal técnico qualificado e veículos para a execução e prestação dos serviços
ora licitados.
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES
9.1 Após o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte do MUNICÍPIO DE PENHA/SC, a empresa CONTRATADA/PRESTADORA DE
SERVIÇOS ficará, ainda, responsável pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de firmamento do Termo de Recebimento Definitivo,
por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais empregados quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se,
às suas expensas, a reparações e/ou substituições que se fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do contratado;
9.2 Se a CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que lhe forem determinados
pelo MUNICÍPIO DE PENHA/SC, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los por conta e risco daquela, por outras empresas,
cobrando-lhe os respectivos custos;
9.3 A empresa vencedora dos serviços será responsável pela substituição, troca ou reposição dos serviços porventura entregues não compatíveis com as especificações do edital;
9.4 Durante o prazo de garantia dos serviços prestados o fornecedor/prestador de serviços fica obrigado a substituir os serviços incompatíveis no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas;
9.5 Os serviços prestados, deverão estar em plena conformidade com as normas vigentes quando aplicáveis, Ministério do Trabalho, obedecendo e respeitando toda a legislação brasileira dos direitos do consumidor, particularmente o “Código de Defesa do Consumidor”, nos
termos da Lei 8.078, de 11/9/90.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E/OU EXECUTADOS
10.1 O acompanhamento da execução deste Contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, mediante nomeação de servidor
especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 10.2 Os servidores designados anotarão em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
I. Fiscalizar e atestar os serviços prestados/executados (com fornecimento de materiais), com a emissão de relatórios de aprovação e declaração de compatibilidade com as condições estabelecidas no Edital;
II. Comunicar eventuais falhas nos serviços prestados/executados (com fornecimento de materiais), cabendo à CONTRATADA/PRESTADORA
DE SERVIÇOS adotar as providências necessárias;
III. Garantir à CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados
com os serviços prestados/executados (com fornecimento de materiais);
IV. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações
do mesmo.
10.3 A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS
pela completa e perfeita execução do objeto contratual;
10.4 Fica designado o Servidor Sra. Edimara Tambani, matrícula nº 12325, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como fiscal do
Contrato, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle previstas na Portaria, atendendo as exigências contidas no Inciso
III do Art. nº 58 e Parágrafos 1º e 2º, do Art. nº 67 da Lei nº 8.666 de 1993.
Na ausência do servidor supra designado, fica designado como Suplente a Servidora Sra. Angélica Aparecida Flôres Effting, lotado na Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1 – A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer garantia à Administração quanto ao fiel cumprimento, pela
proponente vencedora, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato e ela adjudicado;
11.2 – A CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá depositar, a título de caução de garantia de execução do contrato, a importância
correspondente de 1% (um por cento) do valor global do contrato. Em se tratando de dinheiro, esta deverá ser depositada no esta deverá
ser depositada no Banco do Brasil, em conta que será oportunamente informada por meio de solicitação da licitante no 1doc https://penha.
1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5, até o dia da assinatura do Contrato;
11.3 – As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fiança deverão ser registradas no Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
às expensas da proponente vencedora, bem como deverão ter a assinatura do representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com
firma reconhecida e ser protocolado no 1doc do Município, até o dia da assinatura do Contrato;
11.4 – As garantias sob a forma de Título da Dívida Pública serão aceitas, desde que tenham sido emitidas sob forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos
(Artigo 56, § 1º, I da Lei 8.666/93);
11.5 – A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso o valor de sua proposta esteja enquadrado no disposto
no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 8666/93 com a nova redação da Lei 9.648, de 27/05/98; 11.6 – O valor da caução e o seu prazo de
validade deverão estar permanentemente atualizados até a expedição do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços;
11.7 – A caução de garantia de execução do Contrato será restituída mediante requerimento da proponente vencedora, após a expedição do
Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços. Em caso de rescisão do Contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvido
o valor da CAUÇÃO DO CONTRATO, a menos que a rescisão ou paralisação decorra por culpa da Administração, nos termos da legislação
vigente;
11.8 – Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá ser apresentada com firma reconhecida
e conter a expressa renúncia aos benefícios referidos nos artigos 366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
Preferencialmente, o Banco fiador deverá ter filial em PENHA, Estado de Santa Catarina;
11.9 – Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Serviços, respeitado os limites previstos na Lei 8.666/93, a proponente
vencedora deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual estabelecido no Item 11.2;
11.10 – Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela Administração, deverá a Proponente vencedora reapresentar quaisquer
das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a Administração os créditos da proponente vencedora, enquanto não efetivada tal garantia, o valor a ela correspondente;
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11.11 – A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS até a emissão da ordem de serviço, sob pena de rescisão contratual e aplicação das sanções previstas em Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
12.1 A não prestação dos serviços no prazo assinalado, importará na aplicação à CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS de multa diária
na ordem de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato, limitada a 20% (vinte por cento) do contrato;
12.2 À CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS, se recusar a prestar os serviços ao MUNICÍPIO DE PENHA/SC dentro do prazo de validade da proposta, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, bem como a aplicação das penalidades previstas
no artigo 87 da lei 8.666/93;
12.3 Confiada a contratação à proponente vencedora e não satisfeitas as exigências técnicas e/ou comerciais dos compromissos assumidos,
será aplicada a multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, bem como a aplicação das penalidades previstas no artigo 87
da lei 8.666/93;
12.4 A inexecução parcial ou total do Contrato importará à CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS as penalidades previstas no artigo
87 da 8.666/93, bem como a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;
12.5 À CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS será aplicada a multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato no caso de
descumprimento de qualquer outra obrigação à ela imposta no presente ajuste;
12.6 Será propiciada ampla defesa à CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS, antes da imposição das penalidades elencadas neste
Contrato;
12.7 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subítens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente
moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que
os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço;
12.8 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS tiver
direito, ou cobrados judicialmente ou ainda descontados da garantia contratual prestada.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
13.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
13.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79 da Lei nº 8.666/93;
13.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 A CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros,
por si ou seus sucessores e representantes, na execução do contrato, isentando o município de toda e qualquer reclamação que possa surgir
em decorrência do mesmo;
14.2 Compete ao Município de PENHA/SC a gestão do presente contrato;
14.3 Aplicar-se-á, subsidiariamente, ao presente contrato, o disposto no Edital de Licitação e seus Anexos;
14.4 Aplicam-se à este Contrato as disposições da Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores modificações, que regulamentam as licitações e
contratações promovidas pela Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA TOLERÂNCIA
15.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância, no todo ou em parte, de
qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer forma, afetar ou
prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
16.1 Os casos omissos serão decididos e resolvidos pelos membros da Comissão de Licitação em conformidade com as disposições constantes na Lei nº 8.666/93 citada no preâmbulo deste Edital, e dos princípios gerais de direito público.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
17.1 A Publicação deste Instrumento Contratual será providenciada conforme normas da Legislação Vigente, nos termos do Art. 61 da Lei
nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1 As partes contratantes elegem o Foro desta Comarca de Balneário Piçarras/SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas
deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos.
Penha, 07 de março de 2022
MARIA JURACI ALEXANDRINO 				
E.S.E CONSTRUÇÕES LTDA
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 		
HUGO SEBASTIÃO MALAGOLI
CONTRATANTE						CONTRATADO
TESTEMUNHAS
NOME: NOME:
C.P.F. Nº C.P.F. Nº
O presente contrato encontra-se registrado e arquivado na secretaria municipal de administração, bem como publicado no diário oficial dos
municípios.
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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DE ACORDO:
VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
CONTROLE INTERNO

CONTRATO 020/2022 FMEDUC

Publicação Nº 3839972
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F748AD626887319D5D6DDC61E09CC766BA025C32

CONTRATO EMERGENCIAL Nº 020/2022 – FMEDUC, DE LICENCIAMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA E SERVIÇOS CORRELATOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PENHA E A EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA.
CONTRATO Nº 020/2022-FMEDUC de 05/04/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022-FMEDUC
MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022-FMEDUC
HOMOLOGADO EM 05/03/2022

Através do presente instrumento de Contrato Administrativo firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, por meio do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato representado por sua Gestora Sra. MARIA JURACI ALEXANDRINO, brasileira, solteira, portadora da
Cédula de Identidade RG 255785 e inscrita no CPF/MF sob o nº 729.885.339-20, residente e domiciliada na Rua Florianópolis, nº 689, Centro, Penha/SC – CEP: 88.385-000, nomeada pela Portaria n° 269/2021, infra-assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE
e, de outro lado, a empresa BETHA SISTEMAS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 00.456.865/0001-67, com sede à Rua João Pessoa, nº 134, 1º
andar, centro, Criciúma/SC, neste ato representada pelo Sr. Ermes Carletto Junior, brasileiro, casado, gerente, portador da cédula de identidade n.º 3.887.513 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o n.º 008.930.739-97, residente e domiciliado à Rua Saul Brandalise nº 164 – Bairro
Passa Vinte – Palhoça/SC, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista a requisição de compra do Fundo Municipal de Educação, Processo Licitatório nº 014/2022 – FMEDUC– Dispensa de Licitação nº 003/2022, e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, notadamente seu artigo 24, IV, resolvem celebrar entre si o presente termo de contrato, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO CONTRATO
Constitui objeto do presente contrato o licenciamento, em caráter emergencial, da licença de uso de sistemas de gestão pública, Betha Educação, adiante especificados, bem como suporte técnico necessário a operacionalização destes sistemas, pelo tempo necessário à ultimação
de processo licitatório tendente à regularização desta contratação:
0.1 – Fundo Municipal de Educação:
Preço Total Previsto

Item

Quantidade

UN

Especificação

Preço Unit. Previsto

1.

1

Mês

Educação

7.786,45

7.786,45

2.

1

Mês

Pais e Alunos

799,89

799,89

3.

1

Mês

Professores

799,89

799,89

Preço Total

9.386,23

CLÁUSULA SEGUNDA: PREÇO E PAGAMENTO
1.
1.
1.1 O preço total do licenciamento dos sistemas contratados é R$ 9.386,23 (Nove mil trezentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos)
a serem pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, mediante a apresentação das notas fiscais e boletos bancários.
1.2 O preço para serviços técnicos é de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) a hora técnica
1.3 Em caso de atraso nos pagamentos será cabível correção monetária, durante o período de inadimplência, de acordo com o IGP-M
acumulado no período, e juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso
verificado.
1.4 O faturamento do licenciamento terá início a partir da cessão do direito de uso, através da liberação de chaves e senhas de acesso.
CLÁUSULA TERCEIRA: RESPONSABILIDADE DAS PARTES
3.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
a) Viabilizar, por todos os meios ao seu alcance, para que a CONTRATADA possa executar as obrigações decorrentes deste contrato, que
lhe são afetas;
b) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na execução das cláusulas do presente contrato, para que a mesma possa saná-la.
c) Custear os gastos necessários para implantação, suporte técnico e alterações específicas solicitadas no(s) sistema(s).
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d) Manter pessoal habilitado para operacionalização do(s) sistema(s).
e) Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização do(s) sistema(s) licenciado(s), incluindo:
I. Assegurar a configuração adequada da máquina e instalação do(s) sistema (s).
II. Manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de falha da máquina,
III. Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos.
3.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução do contrato na forma ajustada;
a) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes dos serviços de execução do presente contrato;
b) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
c) Tratar como confidenciais as informações e dados contidos no(s) sistema (s) da CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros.
d) Responder pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA
4.1 A contratada é a desenvolvedora e/ou licenciadora dos sistemas licenciados, concedendo ao contratante as licenças de uso temporárias
e não exclusivas estabelecidas no presente contrato.
4.2 Fica vedado ao CONTRATANTE realizar a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência dos sistemas licenciados, assim como
a engenharia reversa, a de compilação ou a decomposição do(s) referido(s) sistema(s).
4.3 Quando em ambiente web, por exigência ou conveniência administrativa, os sistemas deverão permanecer on-line por até 96% do
tempo de cada mês civil.
CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente contrato terá vigência de 30 (TRINTA) dias a contar de 05/04/2022.
CLÁUSULA SEXTA: RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77, da Lei Federal nº
8.666/93, comprometendo-se a fornecer a base de dados única e exclusivamente no formato TXT ou CSV, quando eventualmente requisitada.
CLÁUSULA SÉTIMA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do fornecimento dos serviços correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 80 – Fundo Municipal de Educação
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Educação
Ação: 2115 - Vínculo: 1010101 - Sublemento: 3.3.90.40.01.00.00.00
CLÁUSULA OITAVA: RESCISÃO CONTRATUAL
8.1 Poderá ocorrer pelas causas e na forma previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
8.2 O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato deverá ser objeto de comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o,
prazo de cinco (05) dias para alegar o que entender de direito.
CLÁUSULA NONA: TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, sem o expresso consentimento da CONTRATANTE, dado
por escrito, sob pena de rescisão deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA: TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma
será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: CASOS OMISSOS
Os casos omissos, oriundos do presente contrato, serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e dos princípios
gerais do direito.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO
As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Balneário Piçarras para dirimir eventuais controvérsias emergentes da aplicação
deste contrato.
E, por estarem ajustados, assinam o presente instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo
firmadas.
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Penha/SC, 05 de abril de 2022.
MARIA JURACI ALEXANDRINO 			
BETHA SISTEMAS LTDA
Gestora do Fundo Municipal da Educação 		
ERMES CARLETTO JUNIOR
Contratante 					Contratado
TESTEMUNHA
Nome Completo: Nome Completo:
CPF nº.: CPF nº.:
FISCAL DO CONTRATO: ____________________________
Jeandrei Walter
Tecnologia FMEDUC
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial
dos Municípios.
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração
De acordo:
VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controladoria Interna

DECRETO N° 3832/2022. PRORROGA PRAZO PARA O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3841158

DECRETO N° 3832/2022.
PRORROGA PRAZO PARA O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, Prefeito do Município de Penha, localizado no Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que
lhe confere art. 89, inciso I, da Lei Orgânica do Município e tendo em vista as disposições do art. 451, da Lei Complementar n° 013, de 16
de novembro de 2009,
DECRETA:
Art. 1º Considerando a troca do sistema gerencial tributário para a empresa IPM Soluções, vencedora da licitação referente ao objeto “contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso (locação) de sistema informatizado de gestão pública municipal,
desenvolvido em tecnologia de computação em nuvem, com usuários ilimitados incluindo ainda serviços de instalação, migração de dados,
treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica, provimento de datacenter e suporte para
atendimento de necessidades da Administração Municipal e Câmara de Vereadores.
Art. 2º Considerando a fase de implantação do sistema e treinamento dos servidores públicos que ocorrerá no período de 07 de março a
29 de abril do corrente ano; e, objetivando garantir tempo hábil aos contribuintes prestadores e tomadores de serviço para que possam
transmitir as declarações de serviços prestados e/ou tomados livre de erros cadastrais por conta da mudança de sistema, fica prorrogado
os prazos de vencimento do respectivo tributo, a saber:
I - Até o dia 10 de maio de 2022, nos casos do ISS Homologado (imposto sobre serviços) das pessoas jurídicas referente a competência
de: fevereiro e março de 2022.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Penha/SC, 14 de abril de 2022.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração, aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e
dois.
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário da Administração
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Peritiba
Prefeitura
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 02/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 - FMS

Publicação Nº 3839443

Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERITIBA
Resumo de Dispensa de Licitação - FMS
Processo de Licitação nº 02/2022 – Dispensa de Licitação nº 01/2022 - FMS
Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais para identificação da Dengue – sorologia IGM.
Dados do Contrato: Contrato nº 08/2022 / Contratado: LABORATÓRIO PERITIBA LTDA - CNPJ sob o nº 20.009.472/0001-02 - Data do
Contrato: 18/04/2022 - Valor do Contrato: R$ 9.000,00 (Nove mil reais).
Informações complementares: Dispensa de Licitação, Lei 8.666, Artigo 24, inciso II. Site do município http://www.peritiba.sc.gov.br/, e-mail
compras@peritiba.sc.gov.br.
Peritiba – SC., 18 de abril de 2022.
PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 03/2022, CREDENCIAMENTO UNIVERSAL Nº 01/2022 - FMS

Publicação Nº 3841016

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
AVISO DE LICITAÇÃO - FMS
O Fundo Municipal de Saúde de Peritiba torna público para conhecimento dos interessados que está efetuando Credenciamento para contratação de serviços conforme especificado abaixo, em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
Processo de Licitação nº 03/2022 Credenciamento nº 01/2022 – FMS.
Objeto: A presente licitação tem por objeto o credenciamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais especificados na tabela SUS, para atendimento à população do Município de Peritiba conforme a necessidade, mediante encaminhamento e autorização da Secretaria Municipal de Saúde.
As inscrições para o Credenciamento se darão a partir de 28 de abril de 2022, com data prevista para encerramento em 31 de dezembro
de 2022.
Edital na integra está disponível no site do município http://www.peritiba.sc.gov.br/ e demais informações, poderão ser solicitadas junto ao
Departamento de Licitações do Município de Peritiba, fone (49) 3453-1122, site do município ou e-mail compras@peritiba.sc.gov.br.
Peritiba – SC., 19 de abril de 2022.
PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 41/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022

Publicação Nº 3841024

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Peritiba torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Para Registro de Preços, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei n° 10.520, de 17 de
julho de 2002 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e nas
condições do edital.
Processo de Licitação nº 41/2022 – Pregão Eletrônico nº 05/2022.
Objeto: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição de artigos e materiais esportivos para manutenção do desporto amador, atividades esportivas desenvolvidas junto às escolas municipais e alunos do projeto aquarela, oferecidas pelo
município de Peritiba, grupo de ginástica, e itens e instrumentos musicais para o desenvolvimento de atividades do Fundo Municipal de
Cultura, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
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DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: até o dia 05/05/2022.
HORÁRIO LIMITE: até às 08h – horário de Brasília – DF.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: dia 05/05/2022.
HORÁRIO: às 08h01 - horário de Brasília – DF.
Informações complementares:
O edital na integra está disponível no site http://www.peritiba.sc.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br e demais informações, poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Peritiba, fone (49) 3453-1122 ou e-mail compras@peritiba.sc.gov.br.
Peritiba – SC., 19 de abril de 2022.
PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 42/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2022

Publicação Nº 3841029

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
Resumo de Dispensa de Licitação
Dados do Processo Licitatório:
Processo de Licitação nº 42/2022 – Inexigibilidade de Licitação nº 08/2022.
Objeto: A presente licitação tem por objeto contratação de entidade especializada para ministrar curso de iniciação profissional em mecatrônica para os jovens do município de Peritiba com idade a partir dos 11 anos.
Dados do Contrato: Contrato nº 60/2022 / Contratado: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – CNPJ sob o nº
03.774.688/0007-40 - Data do Contrato: 19/04/2022 - Valor do Contrato: R$ 18.713,31 (Dezoito mil, setecentos e treze reais e trinta e um
centavos) - Informações complementares: Inexigibilidade de Licitação, Lei nº 8.666/2021 Artigo nº 25 inciso II.
Peritiba – SC., 19 de abril de 2022.
PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 43/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022

Publicação Nº 3841033

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Peritiba torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Para Registro de Preços, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei n° 10.520, de 17 de
julho de 2002 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e nas
condições do edital.
Processo de Licitação nº 43/2022 – Pregão Presencial nº 14/2022.
Objeto: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição de fertilizante mineral misto, destinados a
distribuição gratuita para os agricultores do município de Peritiba de acordo diretrizes dadas pela Lei nº 2096 de 30 de novembro de 2016
e suas alterações, conforme relação de itens constantes no Anexo I do edital.
ENVELOPES: Os envelopes devem ser entregues no Protocolo da Prefeitura Municipal até às 14h15 do dia 04/05/2022.
DATA DA REALIZAÇÃO: A Sessão Pública do Pregão Presencial será realizada a partir das 14h30 do dia 04/05/2022.
LOCAL: A sessão Pública será realizada na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Peritiba sito a Rua Frei Bonifácio 63, Centro, Município de Peritiba.
Informações complementares:
O edital na integra está disponível no site http://www.peritiba.sc.gov.br e demais informações, poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Peritiba, fone (49) 3453-1122 ou e-mail compras@peritiba.sc.gov.br.
Peritiba – SC., 19 de abril de 2022.
PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3841042

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
Resumo de Dispensa de Licitação
Dados do Processo Licitatório:
Processo de Licitação nº 44/2022 – Dispensa de Licitação nº 11/2022.
Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para confecção dos vestidos da rainha e princesas adultas e rainha
mirim do 101º Kerbfest Peritiba/2022.
Dados do Contrato: Contrato nº 61/2022 / Contratado: EDITH GERTRUDES PETTER 67508677900 – CNPJ sob o nº 24.612.486/0001-87 Data do Contrato: 19/04/2022 - Valor do Contrato: R$ 7.750,00 (Sete mil, setecentos e cinquenta reais) - Informações complementares:
Dispensa de Licitação, Lei nº 8.666/2021 Artigo nº 24 inciso II.
Peritiba – SC., 19 de abril de 2022.
PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ADJUDICAÇÃO PL Nº 02/2022 DL Nº 01/2022 - FMS

Publicação Nº 3841053

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais para identificação da Dengue – sorologia IGM.
LABORATÓRIO PERITIBA LTDA, CNPJ: 20.009.472/0001-02, VALOR: R$ 9.000,00 (Nove mil reais).
Paulo José Deitos, Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhes são conferidas, resolve ADJUDICAR o Processo Licitatório nº 02/2022,
Dispensa de licitação n° 01/2022 do Fundo Municipal de Saúde de Peritiba – FMS.
Peritiba – SC., 18 de abril de 2022.
PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO PL Nº 02/2022 DL Nº 01/2022 - FMS

Publicação Nº 3841060

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Paulo José Deitos, Prefeito Municipal, comunica a homologação do Processo Licitatório nº 02/2022, Dispensa de licitação n° 01/2022 do
Fundo Municipal de Saúde de Peritiba.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais para identificação da Dengue – sorologia IGM.
LABORATÓRIO PERITIBA LTDA, CNPJ: 20.009.472/0001-02, VALOR: R$ 9.000,00 (Nove mil reais).
Peritiba – SC., 18 de abril de 2022.
PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal
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Petrolândia
Prefeitura
CONTRATO 32 2022 - SUPERA UNIFORMES

Publicação Nº 3840871
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3F0EB66B6E93E5638CDFC8B1D45F16CB34337EA5

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022
EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2022
Contrato que entre si celebram o Município de Petrolândia, e a Empresa SUPERA UNIFORMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL EIRELI,
inscrita no CNPJ nº 82.112.475/0001-34. Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS ENSINOS FUNDAMENTALEINFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PETROLÂNDIA. Data: 18/04/2022. Valor: R$ 104.000,00. Vigência: 02
meses. Petrolândia, 20 de abril de 2022. Irone Duarte – Prefeito Municipal.
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Pinhalzinho
Prefeitura
ATA DE PREGAO PRESENCIAL Nº 023-2022

Publicação Nº 3839277

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2022 - PMP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 – PMP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO TRABALHO, PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, realizando os exames em consultório no município de Pinhalzinho - SC, para atender as
necessidades do Centro Administrativo, Secretarias, Fundo de Saúde, Fundação de Esportes, Policia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, de
acordo com as especificações constantes no ANEXO “A” deste Edital.
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões da
Prefeitura Municipal de Pinhalzinho, reuniu-se o reuniu-se a Pregoeira Sra. Valquiria Astrigi e sua Equipe de apoio, constituída pelo servidor
Sr. Samuel F. Eckert, todos designados pelo Decreto nº 254/2021, com a finalidade de efetuar o recebimento dos envelopes e julgamento
da Licitação em epígrafe. Registramos a presença da Srta. Gabriela Cuchi.
DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:
A Pregoeira declarou aberta a sessão recepcionando os Licitantes para protocolização dos envelopes de Proposta de Preços e Habilitação,
em conformidade com o item 4.1 do Edital. Protocolou os envelopes de Proposta de Preços e Habilitação a empresa CLINIMEDI CLÍNICA
MÉDICA DR. PAULO CARVALHO S/S LTDA. As empresas apresentaram por escrito, por fora do envelope, Declaração referente o disposto no
inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (De acordo com item 8.1 do Edital).
DO CREDENCIAMENTO DE “ME” E “EPP”: A Pregoeira declarou aberta a sessão recepcionando os Licitantes para o credenciamento “ME” e
“EPP”. CLINIMEDI CLÍNICA MÉDICA DR. PAULO CARVALHO S/S LTDA.
DO CREDENCIAMENTO:
Ato contínuo passou-se ao credenciamento dos licitantes ou seus representantes legais (item 5 do Edital), os quais apresentaram documentos que comprovam possuir poderes para formulação de lances verbais e para prática de todos os demais atos inerentes ao pregão
CLINIMEDI CLÍNICA MÉDICA DR. PAULO CARVALHO S/S LTDA, Sr. PAULO FERNANDO CRESPO CARVALHO.
DA CONSULTA AO PORTAL TRANSPARÊNCIA E CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA:
Foram consultados no Portal Transparência (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:) e Conselho Nacional de justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade) as empresas participantes da presente licitação e sócios majoritários, não tendo sido constatada nenhuma
irregularidade.
DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: Os envelopes de Habilitação e Propostas de Preços foram rubricados pela Pregoeira, Equipe
de Apoio e pelos representantes credenciados, verificando-se que os mesmos foram protocolizados dentro do prazo fixado no subitem 1.2
deste Pregão Presencial. Ato contínuo foram abertos os Envelopes nº 01 – Proposta de Preços das licitantes, os quais foram rubricados pela
Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes. Após análise, A Pregoeira declarou as propostas formais compatíveis com
os requisitos mínimos fixados no Edital, classificando-se para a fase de lances. Por conseguinte, a Pregoeira deu início à fase dos lances
verbais, iniciando pela licitante que ofertou maior valor na sua proposta inicial. Ressalte-se que os lances ofertados foram registrados e
assinados pelos proponentes, cujos formulários integram a presente ata.
DA CLASSIFICAÇÃO: Assim, após a respectiva rodada de lances ofertados pelos representantes legais, foi apurada a classificação, conforme
documento “Histórico do Pregão”, Anexo, rubricado pela Pregoeira e pelas licitantes ofertantes dos lances para cada item.
LOTE 01
LOTE 01

LICITANTE
CLINIMEDI CLÍNICA MÉDICA DR. PAULO CARVALHO S/S LTDA

VALOR TOTAL
R$ 74.798,35

DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO: Ato continuo, procedeu-se à abertura do Envelope nº 02 – Documentação de Habilitação das licitantes
vencedoras, sendo que os documentos nele contido foram conferidos e rubricados pela Pregoeira, sua Equipe de Apoio e pelos representantes credenciados. A sua documentação de habilitação em plena conformidade com os requisitos constantes no item 7 (e respectivos
subitens) do Edital, desta forma, a Pregoeira declarou as mesmas habilitadas.
DOS RECURSOS: Encerrada a etapa de julgamento das propostas e de habilitação, a Pregoeira declarou o vencedor e oportunizou aos
licitantes para, querendo, manifestassem motivadamente a intenção de recorrer. Os representantes presentes renunciaram expressamente
o direito de recorrer.
DO ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, sobre o presente julgamento, a pregoeira encerra os trabalhos com a lavratura desta ata,
que após lida e achada em conforme, vai assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitantes presentes à sessão e, em seguida, submetida
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à apreciação da Autoridade Superior, para, se assim entender e concordar, promover sua homologação e adjudicação do objeto licitado à
empresa vencedora.

Valquiria Astrigi
Presidente da CPL

Samuel F. Eckert
Membro CPL

CLINIMEDI CLÍNICA MÉDICA DR. PAULO CARVALHO S/S LTDA

Gabriela Cuchi
Observatório Social

AVISO PREGAO PRESENCIAL 002-2022 - OFICINEIROS FMEC

Publicação Nº 3840334

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DE PINHALZINHO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2022 - FMEC
Objeto: Contratação de Oficineiros Prestadores de Serviços de Xadrez, Paradesporto, Fisioterapeuta e Patinação. Será contratado apenas
um profissional para cada especialidade, com cargas horarias diferenciadas por serviços, para dar continuidade ao projeto “ATLETA NOTA
10” Projeto executado pela Fundação de Esportes e Cultura conforme descrição do anexo “A” deste edital.
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor Preço por hora Trabalhada
Recebimento das Propostas: até as 08:30 do dia 05/05/2022.
Abertura: dia 05/05/2022, às 08:45.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor e seus anexos estão à disposição dos interessados no sítio do Município pinhalzinho.
atende.net ou no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho, situada à Av. São Paulo, nº 1615, Centro, de 2ª a 6ª
feira, das 08:00 às 11:30 e 13:30 às 17:00.
Informações através do e-mail: compras.01@pinhalzinho.sc.gov.br ou compras.02@pinhalzinho.sc.gov.br.
Pinhalzinho, SC, 19 de abril de 2022.
Flavio Both
Diretor Fundação Municipal de Esportes e Cultura
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Pinheiro Preto
Prefeitura
AVISO DE DISPENSA AVISO DE LICITAÇÃO 09/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO
SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Publicação Nº 3839652

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F173B2780009A72061078EF8B99D2D24D793199D

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE CURSO DE ROBÓTICA, A FIM DE INICIAR OS ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO NO MERCADO DE TRABALHO, A
SER REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL À NOVEMBRO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA EM VIDEIRA.
Base Legal: Artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666/93, Memorando 855/2022
Contratante Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiro Preto com indicação do CNPJ específico sob nº 15.635.811/0001-36 localizada
Rua Olindo Bado s/n Bairro Tranquilo Guzzi-Pinheiro Preto-SC.
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, inscrita no CNPJ sob o nº 03.777.341/0112-81, com sede RUA RICARDO BRANDALISE -255, Videira, Santa Catarina
Valor :R$ 5.070,00(cinco mil e setenta reais)
Pinheiro Preto (SC), 18 de abril de 2022.
EDSON RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2022

Publicação Nº 3839506

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1929C780A1F51E381BEE32D5283EA79371677C6D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS/SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2022

Objeto: Contratação de serviços especializados curso de Alimentos - de Cursos de Iniciação Profissional afim de iniciar os jovens do município no mercado de trabalho, oferecendo novas possibilidades e perspectivas na vida acadêmia e profissional.
Base Legal: Artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666/93, Memorando 855 e 996, Parecer Jurídico 46/2022.
Contratante FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHEIRO PRETO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita sob o nº
15.635.811/0001-36, Rua Olindo Bado S/N, Pinheiro Preto SC
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI SC, inscrita no CNPJ sob o nº 03.774.688/0008-21, com sede Rua Josefina
Henn, 85, Bairro São Cristóvão, Videira, Santa Catarina
Valor: R$ 5.070,00 (cinco mil e setenta reais)
Pinheiro Preto (SC), 18 de abril de 2022.
EDSON RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
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AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 28/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2022
REGISTRO DE PREÇO

Publicação Nº 3840511

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0ABA205E939F5F0CC607842BD276D282C1BBAF48

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, torna público, que realizará através) certame licitatório, PREGÃO PRESENCIAL
REGISTRO DE PREÇO nº 28/2022, Processo Licitatório nº 55/2022, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E ROÇADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A SUA EXECUÇÃO, PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO, conforme especificações junto ao Edital Convocatório e anexos.
Declara aberta o acolhimento das propostas comerciais até às 08:15h do dia 04/05/2022, início da sessão na mesma data a partir das
08:30h.
Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br com Sede Administrativa em Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone (49) 3562-2000
PINHEIRO PRETO-SC, 19 DE ABRIL DE 2022
EDSON RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

CONTRATO ADMINISTRATIVO 98/2022
CONTRATO ADMINISTRATIVO 98/2022

Publicação Nº 3839657
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0FABC9E8C88F44FD044ECBD9723F2BA2F0064D2D

Termo de Contrato de SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHEIRO PRETO,
ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI SC, autorizado através do Processo n. 53/2022, Licitação
n. 9DL2022, modalidade Dispensa por Justificativa.
CONTRATANTE:
Fundo Municipal de Pinheiro Preto
CNPJ-MF nº 15.635.811/0001-36
Endereço: (sede): Rua Olindo Bado s/n Bairro Tranquilo Guzzi
Pinheiro Preto-SC.
Representada por: EDSON RABUSKE Prefeito em Exercício
CONTRATADA:
Empresa: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI SC
CNPJ-MF nº 03.777.341/0112-81
Endereço: AV Antonio Nico Favero, 255, Centro
Videira SC
Em conformidade com o processo de licitação na modalidade Dispensa por Justificativa nº 9DL2022, datado de 18/04/2022, conforme Art
24, XIII Lei 8.666/93 e Parecer Jurídico 47/2022, e Memorando 855/2022, na forma e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO
1.O termo do presente contrato tem por objeto a contratação de serviços especializados, para curso de iniciação profissional no curso de
robótica, a fim de iniciar os adolescentes do município no mercado de trabalho, a ser realizado no período de 29 de abril a um de julho de
2022, nas sextas feiras a tarde, em Videira SC, sendo uma turma de trinta alunos, com carga horária de 30 horas. O curso é destinado aos
jovens do Município no mercado de trabalho, oferecendo novas possibilidades e perspectivas na vida acadêmica e profissional.
ITEM

QTDE

DESCRIÇÃO

VALOR UNIT R$

VALOR TOTAL R$

1

01 MÓDULO

CURSO DE ROBÓTICA

R$ 5.070,00

R$ 5.070,00

TOTAL CONTRATADO: R$ 5.070,00 (cinco mil e setenta reais), sendo pago em três parcelas
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO
2.1. Os recursos para pagamento do objeto do termo de contrato estarão garantidos através das classificações orçamentárias:
4000 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4001 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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8 – Assistência Social
244 – Assistência Comunitária
5 - Assistência Social Geral
2.26 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
9- 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
2.2 A garantia dos itens deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da emissão da nota fiscal, conforme Termo de
Referência.
2.3. O pagamento do preço será efetuado por meio de depósito na conta bancária da contratada, até o 5º (quinto) dia do recebimento
definitivo, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.
2.4. Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a CONTRATADA deverá fazer constar como beneficiário/cliente a ser
indicado, da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, e ainda o número da Nota de Empenho, os números do Banco, da
Agência e da conta-corrente da CONTRATADA e a descrição clara e sucinta do objeto.
2.5. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no momento da aceitação, os serviços prestados, não estiverem em perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE ENTREGA e VIGÊNCIA
3.1. A forma de execução do presente Contrato será indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme disposto na Lei n°
8.666/93.
3.2 . O prazo de entrega conforme Termo de Referência.
3.3 Local de entrega na Secretaria de Assistência Social, telefone (49) 3562-1663
3.4 O contrato terá início na data da sua assinatura e término em 31/12/2022.
3.5 As notas fiscais devem ser enviadas para o e-mail notas@pinheiropreto.sc.gov.br
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE, sem prejuízo das disposições específicas estabelecidas no Edital:
4.1.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Contrato;
4.1.2. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;
4.1.3. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados e uniformizados, aos locais em que
devam executar suas tarefas;
4.1.4. Efetuar com pontualidade os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais;
4.1.5. Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e demais informações que estes venham
a solicitar para o desempenho dos serviços ora contratados.
4.2. O CONTRATANTE reserva para si o direito de aplicar sanções ou rescindir o contrato no caso de inobservância pela CONTRATADA de
quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.
4.3. O CONTRATANTE efetuará a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços por meio do Gestor/Fiscal do Contrato a Secretária Ivanete Bado, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências e determinar o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados.
4.4. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária
ou securitária e decorrentes da execução do presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberá, exclusivamente à Contratada.
4.5. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 A CONTRATADA assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas necessárias à boa e perfeita prestação do serviço, conforme
solicitado. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda
quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros.
5.2 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os vícios,
defeitos e incorreções resultantes da execução do objeto.
CLÁUSULA SEXTA – VINCULAÇÃO DO CONTRATO
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6.1 O presente contrato fica vinculado à Licitação nº 9DL2022 – modalidade Dispensa por Justificativa, obrigando-se à CONTRATADA em
manter a vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas por lei.
CLÁUSULA SÉTIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente contrato rege-se pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 2.785/07, e demais normas e Princípios de Direito Administrativo aplicáveis.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
9.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão.
9.2 Constituem motivos para rescisão do contrato as hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
9.3 A rescisão do contrato poderá ser:
9.3.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº
8.666/93.
9.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
9.3.3 Judicial, nos termos da legislação aplicável.
CLÁUSULA NONA – PENALIDADES
10.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:
10.1.1. Advertência;
10.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre valor total do contrato;
10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo até 2 (dois) anos;
10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição, ou até que seja promovida a reabilitação.
10.2. As sanções previstas nos itens 11.1.3 e 11.1.4 poderão, ainda, ser aplicadas caso a CONTRATADA:
10.2.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.2.2. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário na
prestação de serviço, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento).
11.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventual controvérsia oriunda do presente Contrato.
E, por assim acordarem, firmam este instrumento em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.
Pinheiro Preto–SC, 18 de abril de 2022.
CONTRATANTE
Município de Pinheiro Preto
EDSON RABUSKE
Prefeito em Exercício
CONTRATADA
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI SC
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 99/2022
CONTRATO ADMINISTRATIVO 99/2022

Publicação Nº 3839512
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C29727EE5368E319D351D6C3B6B2EF228E124A07

Termo de Contrato de SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHEIRO PRETO,
ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, autorizado através do Processo
n. 54/2022, Licitação n. 10DL2022, modalidade Dispensa por Justificativa.
CONTRATANTE:
Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiro Preto
CNPJ-MF nº 15.635.811/0001-36
Endereço: (sede): Rua Olindo Bado s/n Bairro Tranquilo Guzzi
Pinheiro Preto-SC.
Representada por: EDSON RABUSKE Prefeito em Exercício
CONTRATADA:
Empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
CNPJ-MF nº 03.774.688/0008-21
Endereço: Rua Josefina Henn, 85, Bairro São Cristóvão
Videira SC
Em conformidade com o processo de licitação na modalidade Dispensa por Justificativa nº 10DL2022, datado de18/04/2022, conforme Art
24, XIII Lei 8.666/93 e Parecer Jurídico 46/2022, e Memorando 855/2022, na forma e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO
1.O termo do presente contrato tem por objeto a contratação de serviços especializados, para curso de iniciação profissional na área de
Alimentos, a fim de iniciar os adolescentes do município no mercado de trabalho, a ser realizado no período de 08 de julho a 09 de setembro
de 2022, nas dependências do SENAI em Videira SC, sendo uma turma de trinta alunos, com carga horária de 30 horas. O curso é destinado a jovens e adultos que estão começando no mercado de trabalho, com o objetivo de despertar o interesse para atividades específicas.
ITEM

1

QTDE

DESCRIÇÃO

VALOR UNIT R$

VALOR TOTAL R$

01 MÓDULO

CURSO DE INICIAÇÃO
PROFISSIONAL NA ÁREA DE
ALIMENTOS SENAI VIDIERA
SC

R$ 5.070,00

R$ 5.070,00

TOTAL CONTRATADO: R$ 5.070,00 (cinco mil e setenta reais), sendo pago em três parcelas
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO
2.1. Os recursos para pagamento do objeto do termo de contrato estarão garantidos através das classificações orçamentárias:
4000 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4001 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8 – Assistência Social
244 – Assistência Comunitária
5 - Assistência Social Geral
2.26 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
9- 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
2.2 A garantia dos itens deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da emissão da nota fiscal, conforme Termo de
Referência.
2.3. O pagamento do preço será efetuado por meio de depósito na conta bancária da contratada, até o 5º (quinto) dia do recebimento
definitivo, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.
2.4. Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a CONTRATADA deverá fazer constar como beneficiário/cliente a ser
indicado, da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, e ainda o número da Nota de Empenho, os números do Banco, da
Agência e da conta-corrente da CONTRATADA e a descrição clara e sucinta do objeto.
2.5. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no momento da aceitação, os serviços prestados, não estiverem em perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE ENTREGA e VIGÊNCIA
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3.1. A forma de execução do presente Contrato será indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme disposto na Lei n°
8.666/93.
3.2 . O prazo de entrega conforme Termo de Referência.
3.3 Local de entrega na Secretaria de Assistência Social, telefone (49) 3562-1663
3.4 O contrato terá início na data da sua assinatura e término em 31/12/2022.
3.5 As notas fiscais devem ser enviadas para o e-mail notas@pinheiropreto.sc.gov.br
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE, sem prejuízo das disposições específicas estabelecidas no Edital:
4.1.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Contrato;
4.1.2. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;
4.1.3. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados e uniformizados, aos locais em que
devam executar suas tarefas;
4.1.4. Efetuar com pontualidade os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais;
4.1.5. Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e demais informações que estes venham
a solicitar para o desempenho dos serviços ora contratados.
4.2. O CONTRATANTE reserva para si o direito de aplicar sanções ou rescindir o contrato no caso de inobservância pela CONTRATADA de
quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.
4.3. O CONTRATANTE efetuará a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços por meio do Gestor/Fiscal do Contrato a Secretária Ivanete Bado, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências e determinar o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados.
4.4. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária
ou securitária e decorrentes da execução do presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberá, exclusivamente à Contratada.
4.5. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 A CONTRATADA assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas necessárias à boa e perfeita prestação do serviço, conforme
solicitado. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda
quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros.
5.2 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os vícios,
defeitos e incorreções resultantes da execução do objeto.
CLÁUSULA SEXTA – VINCULAÇÃO DO CONTRATO
6.1 O presente contrato fica vinculado à Licitação nº 10DL2022 – modalidade Dispensa por Justificativa, obrigando-se à CONTRATADA em
manter a vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas por lei.
CLÁUSULA SÉTIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente contrato rege-se pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 2.785/07, e demais normas e Princípios de Direito Administrativo aplicáveis.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
9.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão.
9.2 Constituem motivos para rescisão do contrato as hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
9.3 A rescisão do contrato poderá ser:
9.3.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº
8.666/93.
9.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
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9.3.3 Judicial, nos termos da legislação aplicável.
CLÁUSULA NONA – PENALIDADES
10.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:
10.1.1. Advertência;
10.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre valor total do contrato;
10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo até 2 (dois) anos;
10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição, ou até que seja promovida a reabilitação.
10.2. As sanções previstas nos itens 11.1.3 e 11.1.4 poderão, ainda, ser aplicadas caso a CONTRATADA:
10.2.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.2.2. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário na
prestação de serviço, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento).
11.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventual controvérsia oriunda do presente Contrato.
E, por assim acordarem, firmam este instrumento em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.
Pinheiro Preto–SC, 18 de abril de 2022.
CONTRATANTE
Município de Pinheiro Preto
EDSON RABUSKE
Prefeito em Exercício
CONTRATADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

DECRETO Nº 5.648, DE 14 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839099

DECRETO Nº 5.648, DE 14 DE ABRIL DE 2022
APROVA CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO A SENHORA ESCOLÁSTICA DA SILVA FERNANDES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
EDSON RABUSKE, Prefeito do Município de Pinheiro Preto em exercício, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 84, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 271, de 27 de dezembro de 2019.
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado e concedido, nos termos da Lei Complementar nº 271 de 27 de dezembro de 2019, isenção do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo incidente sobre o imóvel beneficiado a contribuinte ESCOLÁSTICA DA SILVA FERNANDES,
brasileira, aposentada, inscrita no CPF sob nº 594.544.409-00, residente no endereço Rua Senador Antonio Carlos Konder Reis, S/N, Bairro
Centro, Município de Pinheiro Preto/SC, para o exercício fiscal de 2022. Considerando o Processo Administrativo nº 21/2022, do Livro 18,
Volume 02, folhas 05.
Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo deverá ser requerida anualmente, para que possa ser analisado e decidido pela autoridade competente, a fim de propiciar melhor controle administrativo.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 14 de abril de 2022.
EDSON RABUSKE
Prefeito Municipal em exercício
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Publicação Nº 3839353

DECRETO Nº 5.651, DE 19 DE ABRIL DE 2022
APROVA CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO AO SENHOR DOMINGOS DE LIMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
EDSON RABUSKE, Prefeito em exercício do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 84, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 271, de 27 de dezembro de 2019.
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado e concedido, nos termos da Lei Complementar nº 271 de 27 de dezembro de 2019, isenção do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo incidente sobre o imóvel beneficiado ao contribuinte DOMINGOS DE LIMA, brasileiro,
aposentado, inscrito no CPF sob nº 497.393.109-82, residente na Rua Boa Esperança, S/N, Bairro Britador município de Pinheiro Preto/SC,
para o exercício fiscal de 2022. Considerando o Processo Administrativo nº 20/2022, do Livro 18, Volume 02, folhas 05.
Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo deverá ser requerida anualmente, para que possa ser analisado e decidido pela autoridade competente, a fim de propiciar melhor controle administrativo.
Art. 2° A isenção concedida abrange apenas o imóvel principal 01.01.06.001.0109.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 19 de abril de 2022.
EDSON RABUSKE
Prefeito Municipal em exercício

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 90/2022

Publicação Nº 3840685

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 90/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 003/2021
EDSON RABUSKE, Prefeito Municipal em exercício de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e em atendimento ao disposto no Edital Processo Seletivo n. 003/2021, CONVOCA, para exercer suas atividades em caráter temporário na Secretaria de
Educação Cultura e Esportes, obedecida a ordem final de classificação, a candidata aprovada, abaixo relacionada:
IDENTIFICAÇÃO
CPF

NOME DO CANDIDATO

056.890.649-71

SCHEILE DA COSTA RIETTA ALMEIDA

CARGO
(Regime Administrativo Especial)
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E SERIES
INICIAIS

A candidata acima relacionada deverá no prazo máximo de 05 (CINCO) dias, contados do primeiro dia útil seguinte à ciência desta convocação, providenciar o exame de Saúde Admissional, expedido por médico indicado pelo município e os seguintes documentos:
a. Formulário de Dados Cadastrais; (anexo Modelo);
b. Formulário de Declaração de Dependência; (anexo Modelo);
c. Formulário de Declaração de Bens; (anexo Modelo);
d. Formulário de Declaração de Não Acumulação de Cargos, Empregos e/ou Funções pública; (anexo Modelo);
e. Carteira de Identidade;
f. Título de Eleitor, com confirmação da última votação, assim como, declaração emitida pelo T.R.E. que comprove o pleno gozo dos direitos
civis e políticos;
g. Certificado escolar (prova de que o candidato satisfaz o nível de escolaridade exigido no edital do concurso);
h. Documento com o nº do PIS/PASEP, ou extrato de inexistência de registro obtido, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal);
i. CPF - Cartão do Cadastro de Pessoa Física;
j. Carteira nacional do S.U.S;
k. Certidão civil: nascimento ou casamento;
l. Certidão de Nascimento do(s) filho(s);
m. Laudo médico (obtido mediante perícia médica);
n. Carteira de Trabalho (CTPS);
o. Comprovante de conta corrente bancária Banco do Brasil;
p. Comprovante de residência (conta de luz ou água ou telefone não superior a 90 dias);
q.01 (uma) foto no tamanho 3X4 colorida atual;
A entrega da documentação dar-se a no Setor de Recursos Humanos, sito na Av. Arthur Costa e Silva, 111, Município de Pinheiro Preto –SC,
no horário das 07:30hs as 11:30hs e das 13:00hs as 17:00hs.
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Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 18 de abril de 2022.
EDSON RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 91/2022

Publicação Nº 3839871

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 91/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 003/2021
EDSON RABUSKE, Prefeito Municipal em exercício de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e em atendimento ao disposto no Edital Processo Seletivo n. 003/2021, CONVOCA, para exercer suas atividades em caráter temporário na Secretaria de
Educação Cultura e Esportes, obedecida a ordem final de classificação, a candidata aprovada, abaixo relacionada:
IDENTIFICAÇÃO
CPF

NOME DO CANDIDATO

CARGO
(Regime Administrativo Especial)

662.558.725-72

JANILDETE LEITE DOS SANTOS

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E SERIES
INICIAIS

A candidata acima relacionada deverá no prazo máximo de 05 (CINCO) dias, contados do primeiro dia útil seguinte à ciência desta convocação, providenciar o exame de Saúde Admissional, expedido por médico indicado pelo município e os seguintes documentos:
a. Formulário de Dados Cadastrais; (anexo Modelo);
b. Formulário de Declaração de Dependência; (anexo Modelo);
c. Formulário de Declaração de Bens; (anexo Modelo);
d. Formulário de Declaração de Não Acumulação de Cargos, Empregos e/ou Funções pública; (anexo Modelo);
e. Carteira de Identidade;
f. Título de Eleitor, com confirmação da última votação, assim como, declaração emitida pelo T.R.E. que comprove o pleno gozo dos direitos
civis e políticos;
g. Certificado escolar (prova de que o candidato satisfaz o nível de escolaridade exigido no edital do concurso);
h. Documento com o nº do PIS/PASEP, ou extrato de inexistência de registro obtido, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal);
i. CPF - Cartão do Cadastro de Pessoa Física;
j. Carteira nacional do S.U.S;
k. Certidão civil: nascimento ou casamento;
l. Certidão de Nascimento do(s) filho(s);
m. Laudo médico (obtido mediante perícia médica);
n. Carteira de Trabalho (CTPS);
o. Comprovante de conta corrente bancária Banco do Brasil;
p. Comprovante de residência (conta de luz ou água ou telefone não superior a 90 dias);
q.01 (uma) foto no tamanho 3X4 colorida atual;
A entrega da documentação dar-se a no Setor de Recursos Humanos, sito na Av. Arthur Costa e Silva, 111, Município de Pinheiro Preto –SC,
no horário das 07:30hs as 11:30hs e das 13:00hs as 17:00hs.
Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 19 de abril de 2022.
EDSON RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 92/2022

Publicação Nº 3840091

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 92/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 06/2022
EDSON RABUSKE, Prefeito Municipal em exercício de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e em atendimento ao disposto no Edital Processo Seletivo Simplificado n. 006/2022, CONVOCA, para exercer suas atividades em caráter temporário na
Secretaria de Educação Cultura e Esportes, obedecida a ordem final de classificação, a candidata aprovada, abaixo relacionada:
IDENTIFICAÇÃO
CPF

NOME DO CANDIDATO

CARGO
(Regime Administrativo Especial)

087.935.999-43

DANIELLA GRUTZMANN

PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA 20 HORAS
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A candidata acima relacionada deverá no prazo máximo de 05 (CINCO) dias, contados do primeiro dia útil seguinte à ciência desta convocação, providenciar o exame de Saúde Admissional, expedido por médico indicado pelo município e os seguintes documentos:
a. Formulário de Dados Cadastrais; (anexo Modelo);
b. Formulário de Declaração de Dependência; (anexo Modelo);
c. Formulário de Declaração de Bens; (anexo Modelo);
d. Formulário de Declaração de Não Acumulação de Cargos, Empregos e/ou Funções pública; (anexo Modelo);
e. Carteira de Identidade;
f. Título de Eleitor, com confirmação da última votação, assim como, declaração emitida pelo T.R.E. que comprove o pleno gozo dos direitos
civis e políticos;
g. Certificado escolar (prova de que o candidato satisfaz o nível de escolaridade exigido no edital do concurso);
h. Documento com o nº do PIS/PASEP, ou extrato de inexistência de registro obtido, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal);
i. CPF - Cartão do Cadastro de Pessoa Física;
j. Carteira nacional do S.U.S;
k. Certidão civil: nascimento ou casamento;
l. Certidão de Nascimento do(s) filho(s);
m. Laudo médico (obtido mediante perícia médica);
n. Carteira de Trabalho (CTPS);
o. Comprovante de conta corrente bancária Banco do Brasil;
p. Comprovante de residência (conta de luz ou água ou telefone não superior a 90 dias);
q.01 (uma) foto no tamanho 3X4 colorida atual;
A entrega da documentação dar-se a no Setor de Recursos Humanos, sito na Av. Arthur Costa e Silva, 111, Município de Pinheiro Preto –SC,
no horário das 07:30hs as 11:30hs e das 13:00hs as 17:00hs.
Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 19 de abril de 2022.
EDSON RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 93/2022

Publicação Nº 3840097

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 93/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 06/2022
EDSON RABUSKE, Prefeito Municipal em exercício de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e em atendimento ao disposto no Edital Processo Seletivo Simplificado n. 006/2022, CONVOCA, para exercer suas atividades em caráter temporário na
Secretaria de Educação Cultura e Esportes, obedecida a ordem final de classificação, a candidata aprovada, abaixo relacionada:
IDENTIFICAÇÃO
CPF

NOME DO CANDIDATO

CARGO
(Regime Administrativo Especial)

057.398.409-37

SANDRA MARIA MARTINS

ATENDENTE DE CRECHE-40 HORAS

A candidata acima relacionada deverá no prazo máximo de 05 (CINCO) dias, contados do primeiro dia útil seguinte à ciência desta convocação, providenciar o exame de Saúde Admissional, expedido por médico indicado pelo município e os seguintes documentos:
a. Formulário de Dados Cadastrais; (anexo Modelo);
b. Formulário de Declaração de Dependência; (anexo Modelo);
c. Formulário de Declaração de Bens; (anexo Modelo);
d. Formulário de Declaração de Não Acumulação de Cargos, Empregos e/ou Funções pública; (anexo Modelo);
e. Carteira de Identidade;
f. Título de Eleitor, com confirmação da última votação, assim como, declaração emitida pelo T.R.E. que comprove o pleno gozo dos direitos
civis e políticos;
g. Certificado escolar (prova de que o candidato satisfaz o nível de escolaridade exigido no edital do concurso);
h. Documento com o nº do PIS/PASEP, ou extrato de inexistência de registro obtido, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal);
i. CPF - Cartão do Cadastro de Pessoa Física;
j. Carteira nacional do S.U.S;
k. Certidão civil: nascimento ou casamento;
l. Certidão de Nascimento do(s) filho(s);
m. Laudo médico (obtido mediante perícia médica);
n. Carteira de Trabalho (CTPS);
o. Comprovante de conta corrente bancária Banco do Brasil;
p. Comprovante de residência (conta de luz ou água ou telefone não superior a 90 dias);
q.01 (uma) foto no tamanho 3X4 colorida atual;
A entrega da documentação dar-se a no Setor de Recursos Humanos, sito na Av. Arthur Costa e Silva, 111, Município de Pinheiro Preto –SC,
no horário das 07:30hs as 11:30hs e das 13:00hs as 17:00hs.
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Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 19 de abril de 2022.
EDSON RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 07/2022

Publicação Nº 3839341

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 07/2022
Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação por prazo determinado.
O Prefeito Municipal em exercício de Pinheiro Preto, no uso de suas atribuições legais,
considerando necessidade inadiável, de excepcional interesse público, com fulcro no art. 37,
IX, da Constituição da República, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado,
que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital. Para tanto, comunica aos
interessados que estão abertas as inscrições para contratação emergencial e temporária, de
01 (um) CONTADOR(A)- 40 horas mediante processo seletivo simplificado.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão composta
por três servidores, designada através da Portaria 277/2022.
1.1.1 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas.
1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado serão prestigiados, sem
prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da
República.
1.3 O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente no
painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site www.pinheiropreto.sc.gov.br .
1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão
publicados no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico.
1.5 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos e títulos dos
candidatos pela Comissão, conforme critérios definidos neste Edital.
1.6 As contratações decorrentes deste processo simplificado serão de natureza
administrativa, com contribuição para o Regime Geral da Previdência Social.
2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA
2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao
exercício das atribuições constantes no Anexo I do presente Edital.
2.2 A carga horária semanal será desenvolvida é de 40hs semanais.
2.3 Pelo efetivo exercício da função temporária de contador, será pago mensalmente o
vencimento fixado em R$ 6.242,55 (Seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e
cinco centavos).
2.3.1 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários.
2.4 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles estabelecidos
para os demais servidores estatutários do Regime Jurídico, sendo a apuração processada na
forma do Regime Disciplinar do mesmo Diploma, no que couber.
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3. INSCRIÇÕES
3.1 O período das inscrições será do dia 22/04/2022 a 26/04/2022 pelo sistema de Protocolo
online – 1 Doc, através do endereço eletrônico www.pinheiropreto.sc.gov.br , seguindo os
seguintes passos – acessar o link PROTOCOLOS na página inicial → Passo 01 (Identificação)
→ Passo 02 (Selecionar o assunto –Processo Simplificado nº 07/2022 – Cargo de Contador
Inscrições)
3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo.
3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das
presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital.
4.CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá protocolar os
seguintes documentos:
4.1.1 Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada (Anexo IV).
Observação: O preenchimento do formulário de forma incompleta, incorreta ou com
dados inverídicos ensejará na exclusão do candidato do processo seletivo.
4.1.2 Cópia de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras ou
cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de
Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal,
valem como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CRC, CREA,
CRM, COREN etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e
Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma
da Lei nº 9.503/97, artigo 15);
4.1.3 Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais.
4.1.4 Currículo profissional (Anexo III), preenchido, assinado e acompanhado das cópias
dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo;
4.1.5 Comprovante de escolaridade (exigido para o desempenho da função).
4.2 Após convocação, o candidato aprovado terá prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação dos documentos.

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
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5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a Comissão publicará, no painel de publicações
oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, no prazo de 01 (um) dia, edital contendo
a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.
5.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor recursos
escritos perante a Comissão, conforme cronograma, através do endereço eletrônico
www.pinheiropreto.sc.gov.br , seguindo os seguintes passos – acessar o link PROTOCOLOS
na página inicial → Passo 01 (Identificação) → Passo 02 (Selecionar o assunto – Processo
Simplificado nº 07/2022 – Cargo de Contador Recursos).
5.2.1 No prazo de 01 (um) dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar
sua decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de
inscrições homologadas.
5.2.2 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 5.1, no
prazo de 01(um) dia, após a decisão dos recursos.
5.2.3 Os prazos acima mencionados serão contados de forma corrida. Quando o inicio
ou termino do prazo ocorrer em dia não útil o mesmo será contado a partir do primeiro
dia útil subsequente.
6. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS
6.1 O currículo Profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do Anexo III do
presente Edital.
6.2 A avaliação dos títulos do candidato nas duas áreas indicadas no Anexo II, deste Edital,
terá valor máximo de 100 (cem) pontos, conforme segue:
Área I - Exercício Profissional na função- até 70 pontos;
Área II – Qualificação profissional na área - até 30 pontos.
6.2.1 Não será considerada a pontuação que exceder o limite estabelecido em cada
área.
6.2.2 Na avaliação de títulos da Área I – Exercício Profissional, será considerado
somente o tempo de serviço prestado estritamente no exercício regular da profissão,
com as devidas comprovações.
6.3 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público
ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital.
6.4 Nenhum título receberá dupla valoração.
6.5. A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação.
7. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR
7.1 A Comissão deverá proceder à análise dos currículos.
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7.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o resultado preliminar
será publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico,
se houver, abrindo-se o prazo para o candidato apresentar recurso, nos termos estabelecidos
neste edital.
8. RECURSOS
8.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso a ser apresentado através do
endereço eletrônico www.pinheiropreto.sc.gov.br, seguindo os seguintes passos – acessar o
link PROTOCOLOS na página inicial → Passo 01 (Identificação) → Passo 02 (Selecionar o
assunto – Processo Simplificado nº 07/2022 – Cargo de Contador Recursos).
8.1.1 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido
recursal.
8.1.2 Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da Comissão,
permitindo-se anotações.
8.1.3 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do
candidato passará a constar no rol de selecionados.
9. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
9.1 A listagem de classificação dos candidatos aprovados será elaborada por ordem
decrescente do total de pontos obtidos. Havendo empate na classificação final dos candidatos
aprovados, o critério de desempate, pela ordem, será o seguinte:
a) que tiver obtido maior número de pontos na prova de avaliação de título – Área II;
b) que tiver apresentado o maior número de pontos na prova de avaliação de título – Área I;
9.2 Persistindo o empate, ocorrerá sorteio, na presença dos interessados, na Sala de
Reuniões da Comissão (Prefeitura Municipal), no dia 05/05/2022.
10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
10.1 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos
candidatos aprovados, no dia 06/05/2022. O prazo de validade do Processo Seletivo
Simplificado começará a fluir a partir da efetiva contratação.
11. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
11.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a
contratação pelo Prefeito, serão convocados os primeiros colocados, conforme Edital de
Convocação publicado.
11.2 A convocação dos candidatos classificados será realizada por meio de Edital publicado
no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal.
11.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento das
condições exigidas para a contratação serão convocados os demais classificados,
observando-se a ordem classificatória crescente.
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11.4 O candidato que não tiver interesse na contratação poderá requerer, uma única vez, sua
alocação no final da lista de aprovados.
11.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de até 01 (um) ano,
prorrogável, uma única vez, por igual período.
11.6 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão
contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais
candidatos classificados, observada a ordem classificatória.
11.7 Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, incluindo aqueles que
optaram por passar para o final da lista, havendo ainda necessidade de contratações para as
mesmas funções, novo processo seletivo deverá ser realizado.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação
do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final.
12.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços.
12.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá
haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, bem como no
cronograma do processo seletivo simplificado – Anexo III.
12.4 É de exclusiva responsabilidade do candidato observar os prazos e procedimentos
estabelecidos neste Edital, assim como suas eventuais alterações.
12.5 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada.
13. DOS ANEXOS:
ANEXO I- Atribuição da função e requisitos para ingresso.
ANEXO II- Avaliação dos Títulos
ANEXO III- Currículo
ANEXO IV – Ficha de Inscrição
CRONOGRAMA
INSCRIÇÕES
HOMOLOGAÇÃO INSCRIÇÃO PRELIMINAR
RECURSOS
ANÁLISE RECURSOS
HOMOLOGAÇÃO INSCRIÇÃO FINAL
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
RECURSOS
DESEMPATE (SE HOUVER)
HOMOLOGAÇÃO FINAL

22/04/2022 a 26/04/2022
27/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
02/05/2022
03/05/2022
04/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
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PINHEIRO PRETO/SC, 19 DE ABRIL DE 2022.

EDSON RABUSKE
Prefeito Municipal em exercício
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ANEXO I
ATRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO E REQUISITOS MÍNIMOS PARA INGRESSO:
CONTADOR- ATRIBUIÇÕES (lei complementar 152/2009)
Supervisionar técnica e administrativamente a contabilidade; controlar as transações
financeiras; Orientar subordinados sobre normas ou modificações da pratica contábil;
Fiscalizar orientar a perfeita contabilização financeira, patrimonial e orçamentaria do
Município, seus fundos, autarquias e fundações; Fiscalizar o empenho de recursos que
passam pelos cofres municipais, através de balanços anuais e de prestações de contas do
Executivo Municipal; Elaborar projetos e fiscalizar a execução orçamentária do Município
(plano Plurianual, LDO e Orçamento Anual); Efetuar auditorias e perícias contábeis; informar
processor, efetuar cálculos, suas memórias e memoriais; Efetuar as prestações de contas;
Controlar/avaliar e estudar a gestão econômica, financeira, patrimonial e orçamentária das
entidades públicas; Levantar balanços e balancetes exigidos pelas normas de direito
financeiro; Apurar e quantificar haveres e avaliação de direitos e obrigações; Reavaliar bens
e direitos patrimoniais; Informar diligências baixadas pelo Tribunal de Contas e atinentes à
sua responsabilidade Técnico-Profissional; Contribuir para o equilíbrio das contas públicas
através do planejamento e elaboração dos programas financeiros e orçamentários, calculando
e especificando receitas e custos durante o período considerado; Subsidiar a tomada de
decisão em todos os níveis gerenciais, propiciando a adequação de projetos e programas à
realidade financeira da Prefeitura, através da elaboração e retificação anual da proposta
orçamentária; Realizar atividades de programação orçamentária
e financeira, e
acompanhamento da execução de orçamento-programa, tanto física quanto monetariamente;
Analisar o custo do serviço público e propor medidas para sua racionalização; Avaliar o
desempenho das entidades pertencentes à Administração Municipal, elaborando relatórios e
sugestões visando o seu aperfeiçoamento; Contabilizar as operações que traduzem a
situação orçamentária, financeira e patrimonial do Município; Realizar tarefas ligadas à
Contabilidade Geral; Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; Executar
tarefas correlatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária de 40 horas semanais.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
Idade: 18 anos;
Instrução: Ensino Superior Completo na área de Contabilidade e inscrição no CRC.
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ANEXO II
Avaliação dos títulos- CONTADOR
ÁREA I – EXERCÍCIO PROFISSIONAL
DISCRIMINAÇÃO

PONTOS

PONTUAÇÃO
TOTAL

TEMPO DE SERVIÇO 0,166 ponto por mês completo de
NA ÁREA *
exercício profissional até o limite de 05 10 pontos
(cinco) anos.
TEMPO DE SERVIÇO 1,0 ponto por mês completo de exercício 60 pontos
NA
ADMINISTRAÇÃO profissional até o limite de 05 (cinco)
PÚBLICA NA FUNÇÃO* anos.
* O tempo de serviço deverá ser comprovado mediante apresentação de certidão emitida por
órgão público ou cópia da CTPS ou por cópia de contrato por prazo determinado.
ÁREA II – DA TITULAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO

PONTOS

Cursos especializados na área de Contabilidade Pública com duração 09 pontos
mínima de 360hs
Participação em Congressos e Eventos na área Contábil:
Horas de Cursos
Valor
Nº Cursos
Pontuação
Unit.
Máxima
8h a 20 h
0,25
Máx. 4
01
21h a 60 h
0,5
Máx. 4
02
61h a 100 h
1,0
Máx. 4
04
101h a 180 h
1,5
Máx. 4
06
Mais de 180 h
02
Máx.4
08
SOMA DOS PONTOS
21
TOTAL DE PONTOS

21 pontos

30 pontos

Área I - Exercício Profissional na função - até 70 pontos;
Área II – Qualificação profissional na área - até 30 pontos.
TOTAL : Até 100 PONTOS
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ANEXO III
MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1. DADOS PESSOAIS
1.1 Nome completo: _________________________________________________________
1.2 Filiação: _______________________________________________________________
1.3 Nacionalidade: __________________________________________________________
1.4 Naturalidade: ___________________________________________________________
1.5 Data de Nascimento: _____________________________________________________
1.6 Estado Civil: ____________________________________________________________
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: _____________________________________
2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF: __________________________________________
2.3 Título de Eleitor _________________ Zona: ______________ Seção: ______________
2.4 Número do certificado de reservista: _________________________________________
2.5 Endereço Residencial: ____________________________________________________
2.6 Endereço Eletrônico: _____________________________________________________
2.7 Telefone residencial e celular: ______________________________________________
2.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado: ______________________________
3. ESCOLARIDADE
3.1 ENSINO SUPERIOR
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________
3.2 ENSINO MÉDIO
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________
4. CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AFIM À FUNÇÃO
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________
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Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________
5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Pinheiro Preto, ____ de __________ de_______

_____________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO IV
FICHA DE INSCRIÇÃO
Candidato(a):
Data de nascimento:

____________________
/

/

N ºde Filhos:

Estado Civil_____________

RG nº:_____________________________CPF nº:_______________________________
Endereço: ________________________________________________________
________________________________________________________________________
Telefone para contato: Residencial/: ____________ Celular: ___________
E-mail:

____

Pós-Graduação: __________________________________________________________
Mestrado/Doutorado: _______________________________________________________
Tempo de serviço: ________________________________________________________
O (a) candidato (a) poderá inscrever-se na área de atuação, desde que apresente habilitação
exigida de acordo com o Edital nº 07/2022, sendo a área abaixo:
( ) Contador
Pinheiro Preto/SC, .............. de abril de 2022.

_________________________
Assinatura do candidato
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Publicação Nº 3839437

PORTARIA Nº 278, de 19 de abril de 2022.
EXONERA josé antonio da cunha neto do cargo efetivo de operário braçal
EDSON RABUSKE, Prefeito em exercício de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o protocolo 675/2022;
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a partir de 13 de abril de 2022, josé antonio da cunha NETO, brasileiro, inscrita no CPF sob nº 555.298.446-34, do cargo
efetivo de “operário braçal”, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, nomeada pela Portaria n° 093/2021, sendo que o último dia
trabalhado foi 12/04/2022.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
1.321/2008, produzindo seus efeitos a partir de 13 de abril de 2022.
Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 19 de abril de 2022.
EDSON RABUSKE
Prefeito Municipal em exercício

PORTARIA Nº 279, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839430

PORTARIA Nº 279, de 19 de abril de 2022.
EXONERA adriana regina fritzen zanferrari do cargo efetivo DE AGENTE administrativo
EDSON RABUSKE, Prefeito em exercício de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o protocolo 645/2022;
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a partir de 14 de abril de 2022, adriana regina fritzen zanferrari, brasileira, inscrita no CPF sob nº 008.696.139-01, do
cargo efetivo de “AGENTE administrativo”, lotado na Secretaria de Administração, nomeada pela Portaria n° 558/2021, sendo que o último
dia trabalhado foi 14 de abril de 2022.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
1.321/2008, produzindo seus efeitos a partir de 14 de abril de 2022.
Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 19 de abril de 2022.
EDSON RABUSKE
Prefeito Municipal em exercício

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1721

Câmara Municipal
RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO

Publicação Nº 3839113

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

RESOLUÇÃO Nº 33/2022
ALTERA A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N. 021,
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE “DISPÕE
SOBRE
CONCESSÃO
DE
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO/SC”.

EDIMILSON ANTONIO CARDOSO DE AGUIAR, Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Resolução:

Art. 1º Fica alterado o parágrafo quarto do artigo 2º da Resolução n. 19 de novembro de 2019,
passando a vigorar com a seguinte redação:

§ 4º Não perderá o direito ao auxilio alimentação aqueles cujo
afastamento do trabalho decorrer de atestado médico para
tratamento de saúde não superior ao 15 (quinze) dias.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à
publicação no DOM/SC, produzindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as
disposições em contrário.

Câmara de Vereadores de Pinheiro Preto, 19 de abril de 2022.

Vereador Edimilson Cardoso de Aguiar
Presidente da Câmara de Vereadores de Pinheiro Preto

Avenida Marechal Costa e Silva, 111 - CEP: 89570-000, Centro, Pinheiro Preto/SC
Fone: (49) 3562-2012 - E-mail: camara@pinheiropreto.sc.gov.br |
ouvidoria@camarapinheiropreto.sc.gov.br
Página 1
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Piratuba
Prefeitura
DECRETO 1735/2022

Publicação Nº 3839852

DECRETO Nº 1.735/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Designa servidora municipal para dar publicidade a atos administrativos e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRATUBA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso VI do artigo 78 da Lei
Orgânica Municipal e:
Considerando que o Secretário Municipal de Administração e Finanças, estará em viagem para compromissos na Capital Federal.
DECRETA
Art. 1º Fica designada a servidora Luana Débra Machado, servidora comissionada no cargo de Executiva de Gabinete, sob matrícula nº 4210,
para dar publicidade a atos administrativos, tais como portarias, decretos, leis, etc..., durante o período em que o Secretário Municipal de
Administração e Finanças Giovani Gelson Meneghel estará em viagem para compromissos na Capital Federal.
Art. 2° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com efeito no período de 25 a 29 de Abril de 2022.
Piratuba-SC, 19 de Abril de 2022.
OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se no Mural Público
Conforme Lei 1.388/2017 e Lei nº226/93
Em 19 de Abril de 2022.

Giovani Gelson Meneghel
Secretário Mun. Administração e Finanças

PORTARIA N°231/2022

Publicação Nº 3840115

PORTARIA N°231/2022
CONVOCA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM FÉRIAS REGULARES PARA RETORNO AS ATIVIDADES.
OLMIR PAULINHO BENJAMINI, Prefeito Municipal de Piratuba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos da Lei
Complementar n° 65/15, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, e considerando,
CONVOCA
DOUGLAS PACHECO DOS SANTOS, matrícula nº 4049, em férias regulares no período de 01/04/2022 a 15/04/2022 e 01/09/2022 a
15/09/2022, conforme Portaria nº200/2022, de 21 de março de 2022, para o retorno das atividades funcionais nos dias 11,12,13 e 14 de
abril de 2022, para realização de trabalhos de sua competência, por conta da falta de servidor neste dia. O gozo será concedido no dia
16,19,20 e 21 de setembro de 2022.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Piratuba - SC, 11 de abril de 2022.
Olmir Paulinho Benjamini
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se no Mural Público
Conforme Lei nº226/93 e Lei nº 1.388/2017
Em 11 de abril de 2022.
Giovani Gelson Meneghel
Secretário de Administração e Finanças
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Publicação Nº 3840124

PORTARIA N°233/2022
CONTRATA SERVIDOR PARA O CARGO DE MONITOR ARTÍSTICO 20 HORAS EM CARÁTER TEMPORÁRIO
A Superintendente da Fundação de Cultura e Eventos de Piratuba – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos da
Lei Complementar n° 025/2006 de 29 de novembro de 2.006, alterada pela lei complementar nº057/2012 de 14 de março de 2012, alterada
pela lei complementar nº093/2018 de 20 de setembro de 2018, que autoriza a instituição da Fundação de Cultura e Eventos de Piratuba –
FCEP, e dá outras providências e considerando também a homologação final do Processo Seletivo nº 02/2021, resultado através do Decreto
nº 1.663/2021, de 23 de dezembro de 2021.
CONTRATA
JESSICA STOCKMANN MORAES, matrícula n°4.126, para exercer em caráter temporário o cargo de MONITOR ARTÍSTICO 20 HORAS, constante no Anexo II, Cargos Temporários, da lei complementar n° 69/2015, alterada pela lei complementar nº 76/2016, alterada pela lei complementar nº093/2018 de 20 de setembro de 2018, com vencimentos previstos no Anexo VI, Nível FCEP-ACT-010 da lei supra mencionada,
com carga horária de 20 horas semanais.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até 31 de dezembro de 2022.
Piratuba-SC, 13 de abril de 2022.
Mariana Minati
Superintendente
Registra-se e Publica-se no Mural Público
Conforme Lei nº226/93 e Lei nº1.388/2017
Em 13 de abril de 2022
Giovani Gelson Meneghel
Secretário de Administração e Finanças
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Planalto Alegre
Prefeitura
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PL 041/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL

Publicação Nº 3840276

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 552FD6863BFEEC154A8CA3CCF0618D2BE32A7CF6

Registro no TCE: 552FD6863BFEEC154A8CA3CCF0618D2BE32A7CF6
Processo Adm. Nº. 041/2022 Tomada de Preço Nº 041/2022 Tipo: Menor Preço Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NO RAMO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA
DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE - SC – EM RAZÃO DE CONVÊNIO
FIRMADO E APROVADO PELA PORTARIA Nº 384/SEF - 21/09/2021 – PROCESSO SGPESCC00014401/2021-SED. Entrega e abertura das Propostas: 14:00hs do dia 05 de maio de 2022. O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av. Santa Catarina, 390 – Centro, Planalto Alegre, SC, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 07:30 às 11:30 e das 13:10 às 17:10 horas, ou pelo fone
(49) 3335-0066 e no site: www.planaltoalegre.sc.gov.br. Planalto Alegre, SC, 19 de Abril de 2022. SADI DALLACORTTE – Prefeito Municipal
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PL 040/2022

Publicação Nº 3839619
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F944F31AF6A6D89472093105C3B220C680F351A7

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL RETIFICADO
Registro no TCE: F944F31AF6A6D89472093105C3B220C680F351A7
Processo Adm. Nº. 040/2022 Tomada de Preço Nº 040/2022 Tipo: Menor Preço Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NO RAMO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO DA RUA CLAUDINA DA CAMPO COM PEDRAS IRREGULARES DE 2.696,04M², BEM COMO PARA
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA SITUADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE
- SC - EM RAZÃO DE CONVÊNIO FIRMADO E APROVADO PELA PORTARIA Nº 417/SEF - 19/10/2021 – PROCESSO
SCC00016725/2021-SIE.Entrega e abertura das Propostas: 08:00hs do dia 05 de maio de 2022. O Edital e esclarecimentos
poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av. Santa Catarina, 390 – Centro, Planalto Alegre, SC, nos dias úteis,
das Segunda à Sexta, das 07:30 às 11:30 e das 13:10 às 17:10 horas, ou pelo fone (49) 3335-0066 e no site:
www.planaltoalegre.sc.gov.br. Planalto Alegre, SC, 19 de Abril de 2022. SADI DALLACORTTE – Prefeito Municipal
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Pomerode
Prefeitura
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 020 / 2022

Publicação Nº 3841194

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5650331E10457BF78862D707DDCCE82438E0DF10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EMPREENDEDORA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 020 / 2022

Processo Administrativo n.º 007 / 2022. Pregão Presencial n.º 004 / 2022 – Registro de Preços. Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE.
Contratada: L. MOHR EIRELI. Objeto: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E
SEUS ANEXOS. Prazo de Vigência - 12 meses – Prazo final: 18/04/2023. Valor Total registrado: R$1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta
reais). Item 32.
Pomerode / SC, 19 de Abril de 2022.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 021 / 2022

Publicação Nº 3841197

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5650331E10457BF78862D707DDCCE82438E0DF10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EMPREENDEDORA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 021 / 2022

Processo Administrativo n.º 007 / 2022. Pregão Presencial n.º 004 / 2022 – Registro de Preços. Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE.
Contratada: SCOTTY COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS
ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES
NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. Prazo de Vigência - 12 meses – Prazo final: 18/04/2023. Valor Total registrado: R$82.360,00
(oitenta e dois mil e trezentos e sessenta reais). Itens 05, 12, 14, 19, 21, 28, 29 e 31.
Pomerode / SC, 19 de Abril de 2022.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 022 / 2022

Publicação Nº 3841199

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5650331E10457BF78862D707DDCCE82438E0DF10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EMPREENDEDORA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 022 / 2022

Processo Administrativo n.º 007 / 2022. Pregão Presencial n.º 004 / 2022 – Registro de Preços. Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE.
Contratada: REAL RC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES
NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. Prazo de Vigência - 12 meses – Prazo final: 18/04/2023. Valor Total registrado: R$241.064,50
(duzentos e quarenta e um mil, sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). Itens 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17,
18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 33, 34, 35 e 36.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1727

Pomerode / SC, 19 de Abril de 2022.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 023 / 2022

Publicação Nº 3841202

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5650331E10457BF78862D707DDCCE82438E0DF10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EMPREENDEDORA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 023 / 2022

Processo Administrativo n.º 007 / 2022. Pregão Presencial n.º 004 / 2022 – Registro de Preços. Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE.
Contratada: ALOHA COMERCIAL LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS E CENTROS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. Prazo de Vigência - 12 meses – Prazo final: 18/04/2023. Valor Total registrado: R$10.240,00 (dez mil e duzentos
e quarenta reais). Itens 27 e 37.
Pomerode / SC, 19 de Abril de 2022.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode
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PORTARIA 29.194

Publicação Nº 3839721

PORTARIA Nº 29.194
NOMEIA EDUARDO JOSE PANDOLFO PARA EXERCER O CARGO EM
COMISSÃO DE DIRETOR DE OBRAS DA REGIÃO SUL
SUL.

exercício, MARCOS CONRADO HASS,
HASS no uso de suas
O Prefeito Municipal em exercício
atribuições que lhe confere a Lei;
RESOLVE:
16, inciso II, da Lei Complementar nº 269, de 05 de
De acordo com o artigo 16
dezembro de 2014, cumulado com o artigo 2º, § 1º,
º, da Lei Complementar nº 274,
de 26 de fevereiro de 2015, NOMEAR EDUARDO JOSE PANDOLFO,
PANDOLFO para exercer
o cargo em comissão de DIRETOR DE OBRAS DA REGIÃO SUL,
SUL na Secretaria de
Obras, a partir de 13 de abril de 2022.
se, publique
publique-se e cumpra-se.
Dê-se ciência, registre-se,
Município de Pomerode, 13 de abril de 2022.

89.107-000
Rua 15 de Novembro, n.º 525 – Centro | Pomerode / SC | CEP 89.107
Fone (47) 3387-7200
7200 | CNPJ 83.102.251/0001
83.102.251/0001-04
www.pomerode.sc.gov.br
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PORTARIA 29.205

Publicação Nº 3839135

PORTARIA Nº 29.205
NOMEIA INTERINAMENTE LORAINE SILVEIRA AURELIO PARA O CARGO EM
COMISSÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE
SAÚDE.
Saúde, Ligia Hoepfner,, estará afastada, no
Considerando que a Secretária de Saúde
período compreendido entre os dias 19 de abril de 2022 até 03 de maio de 2022;
Pomerode, ÉRCIO KRIEK,, no uso de suas atribuições que
O Prefeito Municipal de Pomerode
lhe confere a Lei;
RESOLVE:
De acordo com o artigo 16, II, da Lei Complementar nº 269, de 05 de dezembro de
2014, cumulado com o artigo 2º, §1º, da Lei Complementar nº 274, de 26 de
fevereiro de 2015, NOMEAR INTERINAMENTE LORAINE SILVEIRA AURELIO
para o cargo em comissão de SECRETÁRIA DE SAÚDE, no período compreendido
entre 19 de abril de 2022 até 03 de maio de 2022.
se, publique
publique-se e cumpra-se.
Dê-se ciência, registre-se,
Município de Pomerode, 19 de abril de 2022.

89.107-000
Rua 15 de Novembro, n.º 525 – Centro | Pomerode / SC | CEP 89.107
Fone (47) 3387-7200
7200 | CNPJ 83.102.251/0001
83.102.251/0001-04
www.pomerode.sc.gov.br
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PORTARIA 29.206

Publicação Nº 3839583

PORTARIA Nº 29.206
DESIGNA LORAINE SILVEIRA AURELIO GESTORA DA SECRETARIA DE
SAÚDE.
O Prefeito Municipal de Pomerode, ÉRCIO KRIEK,, no uso de suas atribuições
legais;
RESOLVE:
AURELIO,, Secretária de Saúde, para assinar
Designar a Sra. LORAINE SILVEIRA AURELIO
em conjunto com o Sr. GENRADO RIEMER
RIEMER,, Secretário de Gestão Administrativa e
Fazendária, em exercício, toda movimentação bancária do Fundo Municipal de
Saúde, no período compreendido entre 19 de abril de 2022 até 03 de maio de
2022.
se, publique
publique-se e cumpra-se.
Dê-se ciência, registre-se,
Município de Pomerode, 19 de abril de 2022.

89.107-000
Rua 15 de Novembro, n.º 525 – Centro | Pomerode / SC | CEP 89.107
Fone (47) 3387-7200
7200 | CNPJ 83.102.251/0001
83.102.251/0001-04
www.pomerode.sc.gov.br
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Ponte Alta do Norte
Prefeitura
EXTRATO CONTRATO 051/2022

Publicação Nº 3839682
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 512796812FC261AC4185D86BCDD749B2A97FCCEE

EXTRATO DO CONTRATO
Contratante: MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE
Contratada: CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) NA RUA FIORAVANTE SOUZA CRUZ COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.
Vigência: 18/04/2022 à 31/08/2022
Valor: R$ 352.807,86
Processo Licitatório: nº 23/2022
Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2022
Número do Contrato: 051/2022
Ponte Alta do Norte - SC, 19/04/2022
ARI ALVES WOLINGER
Prefeito Municipal
Código TCE/SC: 512796812FC261AC4185D86BCDD749B2A97FCCEE

LEI-1246-2022- PROGRAMA HABITAÇÃO

Publicação Nº 3840364

LEI MUNICIPAL Nº 1246/2022.
CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ARI ALVES WOLINGER, Prefeito do Município de Ponte Alta do Norte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo
art. 81, inciso V da Lei Orgânica Municipal.
Faço saber a todos os habitantes deste município que a câmara aprovou e eu sanciono a seguinte lei: Art.1º Fica criado o PROGRAMA DE
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, destinando proporcionar melhora das condições habitacionais da população de baixa renda do Município de Ponte Alta do Norte.
Art.2º O PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL terá, como principais objetivos:
I - Viabilizar, para a população de menor renda, o acesso a áreas urbanizadas e à habitação de qualidade;
II - Implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e viabilizando o acesso à habitação para a população de
menor renda;
III - Articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos que desempenham funções no setor de habitação e
regularização fundiária.
IV- Promover a melhoria das moradias existentes, reparando as inadequações habitacionais, incluídas aquelas de caráter fundiário, edilício,
de saneamento, de infraestrutura e de equipamentos públicos;
Art.3º O PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL terá, como principais diretrizes:
I - Articulação com as esferas federal e estadual;
II - Utilização prioritária de incentivo ao aproveitamento de áreas dotadas de infra-estrutura não utilizadas ou subutilizadas, inseridas na
malha urbana;
III - Utilização prioritária de terrenos de propriedade do poder público para a implantação de projetos habitacionais de interesse social;
IV – Estímulo ao cumprimento da função social da propriedade e do direito à moradia, nos termos da Constituição Federal;
V - Prioridade na concessão do direito real de uso em favor dos beneficiários;
VI - Incentivo à pesquisa, à incorporação e ao desenvolvimento tecnológico de uso de materiais e técnicas de construção alternativas para
a produção de unidades habitacionais;
VII - Estabelecimento de mecanismos para reserva prioritária de quotas para idosos, deficientes, moradores de áreas de alto risco e famílias
chefiadas por mulheres.
Art.4º A execução do PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ocorrerá nas seguintes modalidades:
I – Aquisição de lote e edificação de unidade habitacional;
II – Edificação de unidade habitacional em terreno de propriedade do beneficiário;
III – Execução parcial de obra de reforma ou complemento em unidade habitacional já existente;
IV – Melhorias sanitárias das unidades habitacionais já existentes.
§ 1º. No regime de execução total, o Município será responsável pela aquisição do terreno e pela edificação da unidade habitacional.
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§ 2º. No regime de execução parcial, o Município se responsabilizará por parte da execução da obra, podendo fornecer apenas material ou
apenas mão de obra, ou ainda, materiais e mão de obra para o complemento ou para a reforma da unidade habitacional do beneficiário ou
melhorias sanitárias.
§ 3º. As unidades habitacionais terão área máxima de até 70 m2 (setenta metros quadrados), cabendo ao Município a elaboração padronizada de projeto técnico e memorial descritivo.
Art.5º. As obras e ações previstas nesta lei poderão ser executadas de forma gratuita ou ter o custo, total ou parcial, cobrado dos beneficiários.
Parágrafo único – Cada etapa do PHIS deverá ser precedida de edital prévio, contendo a modalidade (art. 5º); o valor total a ser investido;
o público alvo; o período de inscrição; e se a obra será gratuita ou terá participação dos beneficiários, especificando-a.
Art.6º. A participação financeira dos beneficiários não poderá ultrapassar o equivalente a 30% (trinta porcento) do custo final do benefício
recebido, e deverá ser paga em, no máximo 120 (cento e vinte) parcelas mensais consecutivas, com valor mínimo equivalente a 10% (dez
porcento) do salário mínimo vigente no País na época da concessão do benefício.
§ 1º As parcelas serão corrigidas anualmente, sempre em janeiro, pelo INPC relativo ao ano anterior, e, na sua falta, outro índice oficial que
reflita a inflação.
§ 2º O pagamento atrasado importa no acréscimo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
§ 3º A falta de pagamento de 05 (cinco) parcelas, consecutivas ou não, tornará o beneficiário devedor inadimplente, ensejando o vencimento antecipado e a inserção do débito em dívida ativa e consequentemente, cobrança judicial.
Art.7º. Os interessados em participar do PROGRAMA DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL do Município de Ponte Alta do Norte deverão
apresentar requerimento próprio, comprovando o preenchimento dos seguintes requisitos:
I - Residir no Município a mais de 04 (quatro) anos;
Il - Apresentar certidão de registro imobiliário comprovando a titularidade do imóvel ou certidão negativa de propriedade imobiliária, conforme o caso;
III – Não possuir outros imóveis em seu nome;
IV – Possuir renda mensal familiar de até 03 (três) salários mínimos;
V - Certidão negativa de débitos Municipais;
VI – Estar cadastrado em programas federais de transferência de renda;
§ 1º. O não preenchimento de qualquer dos requisitos ensejara o imediato indeferimento do pedido, cuja análise prévia será realizada pelo
Diretor de Habitação.
§ 2º. No requerimento, o interessado indicará, dentre as modalidades previstas no artigo 5º, qual pretende participar.
§ 3º. Os pedidos serão analisados pela Diretoria de Habitação e Diretoria de Assistência Social, que emitirão pareceres.
Art.8º. A ordem de classificação será elaborada com apoio nos seguintes critérios de prioridade:
a) Famílias chefiadas por mulheres;
b) Famílias com pessoa portadora de deficiência, conforme Lei Federal nº 13.146/2015;
c) Famílias com menor renda per capita;
d) Famílias com maior número de componentes abaixo de 12 (doze) anos de idade;
e) Família com maior número de componentes;
Art.9º. A regularidade formal dos procedimentos relativos à presente lei e a ordem de classificação dos beneficiários será objeto de decisão
tomada por comissão especial a ser designada pelo chefe do Poder Executivo, composta pelo Diretor de Habitação, pelo Diretor de Assistência Social e por um servidor efetivo.
Parágrafo único. As decisões da Comissão designada serão lavradas em termo cuja cópia será anexada ao processo e encaminhada ao Chefe
do Poder Executivo, para respectiva homologação.
Art.10. Os benefícios concedidos com base no PHIS serão pessoais e intransferíveis.
§ 1º. Na modalidade de execução total (terreno e unidade habitacional), o(s) beneficiário(s) não poderão alienar, vender, emprestar, locar ou
ceder a qualquer título, a unidade habitacional recebida, sob pena de imediata rescisão do ato jurídico celebrado com o município e reversão
do bem ao patrimônio público, inclusive com imissão na posse.
§ 2º. Nas demais modalidades (terreno já de propriedade do beneficiário), as limitações do direito de propriedade previstas no parágrafo
anterior vigerão pelo prazo de 10 (dez) anos.
§ 3º. O falecimento do(s) beneficiário(s) não importará em rescisão dos atos administrativos realizados com fundamento nesta lei, desde
que seus herdeiros legais permaneçam na posse e uso e posse do imóvel.
§ 4º. Os benefícios previstos nos incisos I e II, do artigo 5º, serão concedidos uma única vez ao beneficiário/entidade familiar; os demais
benefícios poderão ser concedidos aos beneficiários a cada cinco anos, desde que não existam beneficiários cadastrados em fila de espera.
Art.11. Fica extinto o FUNDO ROTATIVO MUNICIPAL HABITACIONAL E SANITÁRIO – FURMUHS, criado pela Lei nº 503/2003.
Parágrafo único – eventuais recursos do FURMUHS deverão ser transferidos para as rubricas orçamentárias específicas.
Art.12. As atividades de construção civil previstas nesta lei terão acompanhamento e fiscalização de servidores municipais ocupantes de
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cargo de engenheiro e ou arquiteto.
Art.13. Eventuais listas de espera realizadas com apoio na Lei Municipal nº 503/2003, serão desconsideras para os objetivos previstos nesta
lei, cabendo aos interessados efetuar novo cadastramento, respeitadas as exigências e condições ora previstas, especialmente aquelas
contidas nos artigos 6º, parágrafo único, e 8º.
Art.14. As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, previstas e consignadas no orçamento vigente.
Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial, ficam revogadas as Leis
Municipais nº 503/2003, nº 810/2009 e nº 1014/2014 e nº 1166/2019.
Ponte Alta do Norte, 20 de abril de 2022.
ARI ALVES WOLINGER
PREFEITO MUNICIPAL
Fica publicado a presente lei aos vinte dias do mês de abril de 2022, na Portaria da Prefeitura Municipal e DOM Diário Oficial dos municípios.
Antonio Carlos Brocardo
Secretario de Planejamento, Administração e Finanças

LEI-1247-2022- PATIO GUINCHO

Publicação Nº 3840371

LEI MUNICIPAL Nº 1247/2022
Dispõe Sobre a Remoção, Depósito e Guarda de Veículos Automotores Removidos, Apreendidos e Retirados de Circulação em Decorrência
de Infração à Legislação de Trânsito nas Vias Públicas do Município de Ponte Alta do Norte e dá outras providências.
ARI ALVES WOLINGER, Prefeito do Município de Ponte Alta do Norte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo
art. 81, inciso V da Lei Orgânica Municipal.
Faço saber a todos os habitantes deste município, que a câmara aprovou e eu sanciono a seguinte lei.
Art.1º. A remoção, depósito e guarda de veículos automotores removidos, apreendidos e retirados de circulação em decorrência de infração à legislação de trânsito consiste em serviço público, que pode ser explorado diretamente pelo Município de Ponte Alta do Norte ou por
delegação, mediante concessão.
§ 1º A outorga onerosa da concessão do serviço a que se refere o caput é de competência do Chefe do Poder Executivo e será precedida
de licitação na modalidade de Concorrência, por critério a ser estabelecido em edital.
§ 2º O prazo da concessão de que trata esta Lei será de até 5 (cinco) anos, contado da data de início da vigência do Contrato, podendo ser
prorrogado uma única vez, pelo mesmo período, caso há interesse público.
Art.2º No caso de concessão dos serviços de remoção, depósito e guarda de veículos a terceiros, a concessionária deverá cumprir as seguintes exigências:
I - Possuir um pátio apropriado, com o devido "habite-se", cercado, iluminado, com escritório, banheiro, e que ofereça condições de segurança e zelo dos veículos, à fim de atender tanto os agentes fiscalizadores de trânsito, assim definidos em Lei, como o público em geral;
II - Receber todo e qualquer veículo, como tal classificado no artigo 96, da Lei Federal Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB - Código
de Trânsito Brasileiro), quando devidamente apreendido, removido ou retirado de circulação pelos agentes fiscalizadores de trânsito, assim
definidos em Lei, com exceção daqueles de propulsão humana e tração animal;
III - Prestar serviço de guincho mediante pedido ou requisição dos agentes fiscalizadores de trânsito, durante 24 (vinte e quatro) horas e
todos os dias do ano, removendo o veículo para o pátio ou local determinado pelos agentes ou autoridades de trânsito;
IV - Cobrar pela remoção e pela permanência dos veículos no depósito de acordo com os valores estabelecidos no respectivo Contrato de
Concessão;
V - Liberar os veículos somente para seus proprietários ou procuradores habilitados, mediante Termo de Entrega, e unicamente com autorização formal da Autoridade de Trânsito, uma vez atendidas as exigências da legislação de trânsito;
VI - Dispor de controle preferencialmente informatizado, do qual deve constar, no mínimo, a identificação do veículo recebido; nome,
endereço e identidade do condutor e do proprietário; data e horário da entrada do veículo no pátio; nome e registro funcional do agente
fiscalizador de trânsito responsável pela medida administrativa; número de série da ficha de remoção respectiva; data e horário da saída do
veículo do pátio; e número de série do Termo de Entrega e valores cobrados.
V – Cumprir com as normas de vigilância sanitária e epidemiológica, em especial as disposições da Lei Estadual n° 18.024, de 26 de outubro
de 2020.
§ 1º A área mínima e as características do imóvel a ser empregado pela concessionária na exploração do serviço de depósito e guarda de
veículos, a quantidade mínima e as características dos veículos (guinchos) empregados na prestação do serviço de remoção, bem como os
valores máximos a serem cobrados pela remoção e pelo depósito e guarda dos veículos serão definidos no Edital de Licitação da concessão.
§ 2º A periodicidade, o índice e o critério de reajuste dos valores a que se refere o § 1º deste artigo também serão definidos no Edital de
Licitação da concessão.
§ 3º O disposto nos incisos II, III, V, VI e V, deste artigo, aplicam-se ao Município de Ponte Alta do Norte, no caso de exploração direta.
Art.3º A concessionária do serviço de que trata esta Lei sujeitar-se-á à permanente fiscalização por parte da Administração Pública Municipal, a fim de verificar o cumprimento dos dispositivos desta Lei.
Parágrafo único. O não cumprimento de quaisquer exigências previstas no artigo 2º desta Lei sujeitará a concessionária a sanções que
podem variar desde a aplicação de multa até a perda da concessão, através de rescisão unilateral do Contrato por parte do Município, sem
o pagamento de nenhuma espécie de indenização por parte do Poder Concedente e sem prejuízo de outras medidas previstas nesta Lei.
Art.4º. No caso de concessão dos serviços, os valores relativos à remoção, depósito e guarda serão pagos diretamente à Concessionária,
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pelo proprietário do veículo, através de documento de cobrança bancária, no qual deve constar, obrigatoriamente, a identificação do veículo
e seu proprietário.
Art.5º Os valores provenientes de pagamentos efetuados pela Concessionária pela outorga da exploração do serviço a que se refere esta
Lei serão recolhidos à administração municipal.
Art.6º Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título e não reclamados por seus proprietários dentro de 90 (noventa) dias, contado
da data de recolhimento, serão avaliados e levados à Leilão.
Art.7º O Município de Ponte Alta do Norte poderá celebrar convênio com o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SANTA CATARINA para a execução do leilão de que trata o artigo 6º, inclusive as medidas administrativas preparatórias.
Art.8º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações do Orçamento vigente, suplementadas, se necessário.
Art.9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ponte Alta do Norte, 20 de abril de 2022.
Ari Alves Wolinger
Prefeito Municipal
Fica publicado a presente lei aos vinte dias do mês de abril de 2022, na Portaria da Prefeitura Municipal e DOM Diário Oficial dos Municípios.
Antonio Carlos Brocardo
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças

LEI-1248-2022 - ESCOTEIROS

Publicação Nº 3840377

LEI MUNICIPAL Nº 1248/2022
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR TERMO DE PERMISSÃO DE USO ENTRE O GRUPO DE ESCOTEIROS BUTIA DA SERRA E O MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ARI ALVES WOLINGER, Prefeito do Município de Ponte Alta do Norte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo
art. 81, inciso V da Lei Orgânica Municipal.
Faço saber a todos os habitantes deste município que a câmara aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º. A presente Lei autoriza o Município firmar Termo de Permissão de Uso, a título gratuito, com o Grupo de Escoteiros Butiá da Serra,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 24.701.182/0001-96, do imóvel urbano com área de 8.206 metros quadrados, e
as benfeitorias nele edificadas, localizado no objeto da matrícula nº 23.209, situado na Rua Santa Catarina.
Art.2º. Será de responsabilidade da permissionária a guarda, conservação e manutenção do imóvel durante o prazo de vigência da permissão, devendo restituir o bem nas mesmas condições em que recebeu, salvo desgaste natural.
Parágrafo único – As atividades realizadas pela permissionária correrão por sua conta, sem qualquer vínculo com o Município de Ponte Alta
do Norte.
Art.3º. A permissão de uso vigerá por prazo indeterminado enquanto a permissionária, Grupo de Escoteiros Butiá da Serra, existir e manter
suas atividades no município.
Art.4º. A permissionária poderá rescindir o contrato de permissão de uso e, consequentemente, restituir o bem ao Município, a qualquer
tempo, bastando comunicar a administração municipal com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Art.5º. A permissionária não poderá ceder ou transferir os direitos de uso do imóvel a terceiros.
Art.6º. O Termo de Permissão firmado entre as partes regulará o uso do bem de que trata esta Lei.
Art.7º. Eventual descumprimento das condições estabelecidas nesta lei e no termo de permissão de uso celebrado entre as partes, ensejará
a rescisão do contrato, autorizando o Município a tomar as medidas cabíveis para retomar a posse do imóvel.
Art.8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Ponte Alta do Norte, 20 de abril de 2022.
ARI ALVES WOLINGER
PREFEITO MUNICIPAL
Fica publicado a presente lei aos vinte dias do mês de abril de 2022, na Portaria da Prefeitura Municipal e DOM Diário Oficial dos municípios.
Antonio Carlos Brocardo
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças
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Ponte Serrada
Prefeitura
DECRETO 473/2022

Publicação Nº 3840105

DECRETO Nº 473/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
ALCEU ALBERTO WRUBEL, Prefeito Municipal de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade
com o Artigo 61, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964 e Art. 7º da Lei Municipal nº 2473, de
14 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no orçamento do exercício de 2022 no valor de até R$
10.000,00 (Dez Mil Reais) destinados a suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: 11.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.1001.2.066 – MANUT. PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMARIA
Modalidade de Aplicação: 44.90.00.00
Fonte de Recursos: 0.1.67.1167.00 – 14 – R$ 10.000,00
Art. 2º. Para abertura do crédito adicional suplementar no orçamento de até R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), que trata o artigo 1º, serão
utilizados recursos da anulação da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 11.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.1001.2.066 – MANUT. PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMARIA
Modalidade de Aplicação: 31.90.00.00
Fonte de Recursos: 0.1.67.1167.00 – 11 – R$ 10.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PONTE SERRADA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 18 DE ABRIL DE 2022.
ALCEU ALBERTO WRUBEL
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na data supra, na forma da lei.

DECRETO N. 474/2022

Publicação Nº 3839072

DECRETO Nº 474/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
“NOMEIA COMISSÃO AVALIATIVA DE AMOSTRAS DE MATERIAL DE CORTINAS DE BLECAUTE 100% POLIESTER, CORTINAS DE LINHO
GROSSO 100% POLIESTER, ENTRETELA, ILHOSES, VARÃO, E SUPORTE, A SEREM ADQUIRIDOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
ALCEU ALBERTO WRUBEL, Prefeito Municipal de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, considerando a necessidade de aquisição de produtos e equipamentos destinados à manutenção
das Secretarias Municipais,
RESOLVE:
Art. 1° Constituir a Comissão Avaliativa de amostra de material de cortinas de blecaute 100% poliester e cortinas de linho grosso 100% poliéster, entretela, ilhoses, varão, e suporte, a serem adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação e que será composta pelos seguintes
membros:
- ANDREIA CORDEIRO, SECRETÁRIA;
- ALICE TAFFAREL- COSTUREIRA;
- LUCIVANI FÁVERO- COSTUREIRA;
-LAÍSA MENDES- ASSISTENTE SOCIAL.
Art. 2ºA Comissão acima nominada compete avaliar previamente os materiais, emitindo parecer de aprovação ou recusa, deliberando inclusive acerca de eventuais controvérsias, bem como:
a) definir critérios técnicos de avaliação da qualidade do material a ser analisado;
c) elaborar Parecer Técnico a ser repassado após análise do artigo às demais instâncias, como por exemplo, ao setor de compras que venha
aprovar ou reprovar determinado produto;
d) receber e conferir os produtos licitados.
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Parágrafo Único: A avaliação prévia será pautada em critérios qualitativos e quantitativos não podendo especificar marcas.
Art. 3º - As decisões serão proferidas com a presença de no mínimo três membros.
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PONTE SERRADA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 18 DE ABRIL DE 2022.
ALCEU ALBERTO WRUBEL
Prefeito Municipal

PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 48/2022

Publicação Nº 3839069

DECRETO Nº 436/2022 DE 11 DE ABRIL DE 2022.
“NOMEIA E CONSTITUI COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DAS LICITAÇÕES NA MODALIDADE DE PREGÃO E COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E AVALIAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PONTE
SERRADA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
ALCEU ALBERTO WRUBEL, Prefeito Municipal de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, na forma da
legislação de regência;
DECRETA:
Art. 1º - Fica constituída, através do presente Decreto, Comissão de Acompanhamento e Fiscalização das Licitações na modalidade de Pregão e Comissão Municipal Permanente de Licitações, Contratos e Avaliações, realizadas no âmbito do Município de Ponte Serrada.
Art. 2º - As Comissões têm por objetivo:
I – Processar, julgar e aprovar o registro cadastral de fornecedores, bem como fornecer Certificado de registro Cadastral;
II – Publicar edital de chamamento para atualização e registro de novos fornecedores, no mínimo uma vez por ano;
III – Processar e julgar os processos licitatórios em todas suas modalidades;
IV – Avaliar, sempre que convocada os bens móveis e bens imóveis que compõe o patrimônio público municipal;
V – Avaliar, sempre que convocada, os bens móveis e bens imóveis de terceiros, desde que haja interesse do município;
VI – Processar e julgar, todos os processos e avaliações necessárias para o cumprimento da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores;
Art. 3º - A Comissão Municipal de Acompanhamento, Realização e Fiscalização das Licitações na Modalidade de Pregão terá a seguinte
composição:
1. – YACO KAINA RODRIGUES DE LIMA - Pregoeiro
2. – Equipe de Apoio:
2.1. – PATRICIA GUIMARÃES
2.2. – JANICE DE FATIMA FARIAS
2.3. – VIVIAN GIZELE MARCOLAN
Art. 4º - A Comissão Permanente de Licitações, Contratos e Avaliação dos Bens Móveis e Bens Imóveis da Prefeitura Municipal e Fundos
Municipais terá a seguinte composição:
1.
2.
3.
4.

–
–
–
–

VIVIAN GIZELE MARCOLAN – Presidente
PATRICIA GUIMARAES
JANICE DE FATIMA FARIAS
YACO KAINA RODRIGUES DE LIMA

Art. 5º - Excepcionalmente, nos termos do Art. 51, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93, para emissão e julgamento dos Convites, fica substituída a Comissão pelo membro VIVIAN GIZELE MARCOLAN que processará e julgará nos termos da Lei, lavrando ata circunstanciada para
cada caso.
Art. 6º - O exercício do encargo existente decorrente da presente portaria é considerado serviço público relevante e não remunerado.
Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto Nº
0587/2021, de 28 de Setembro de 2021.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PONTE SERRADA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 11 DE ABRIL DE 2022.
ALCEU ALBERTO WRUBEL
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada e publicada em data supra, na forma da lei.
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Publicação Nº 3840054

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N. 39/2022
PREGÃO PRESENCIAL N. 37/2022
MENOR PREÇO POR LOTE
O Município de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, o Prefeito Municipal Sr.
ALCEU ALBERTO WRUBEL e da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições
legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. O
procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002 e os artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da LC-123/2006 e subsidiariamente, a
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.
1. DO OBJETO:
A presente licitação tem por objeto: PREGÃO PRESENCIAL, pelo critério do MENOR
PREÇO POR LOTE, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, TENDO POR
FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MINISTRAR
CURSOS
PROFISSIONALIZANTES
DE
CORTE/COSTURA,
CONFORME
DESCRIÇÕES DO ANEXO 1, TERMO DE REFERÊNCIA E SOLICITAÇÃO DA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
a) Os itens que compõe o objeto do presente certame encontram-se listados,
contendo as características e quantidades, através do Anexo I e Termo de Referência;
b) O prazo de execução dos itens será no prazo máximo de 8 (oito) meses após o
recebimento da ordem de compra.
IMPORTANTE:
-Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n. 02) deverão ser apresentados
em original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por
servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e
inclusive expedido via Internet;
- As assinaturas em caso de preposto deverão ser reconhecidas por cartório
competente ou por servidor da Administração.
2. DO DIA E HORÁRIO:
a) O recebimento dos Envelopes 01 – n. PROPOSTA COMERCIAL e n. 02 –
DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a
documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até às 9 horas e 45 minutos
do dia 9 de maio de 2022, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, no endereço acima
indicado;
b) A abertura dos Envelopes n. 01 – PROPOSTA COMERCIAL dar-se-á a partir das
10 horas do dia 9 de maio de 2022, em sessão pública, realizada na Sala de
Licitações da Prefeitura de Ponte Serrada.
c) Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os
seguintes anexos:
Anexo I – PREÇO MÁXIMO PERMITIDO POR LOTE;
Anexo II- TERMO DE REFERÊNCIA;
Anexo III – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO;
Anexo IV – DECLARAÇÃO CONJUNTA;
Anexo V – DECLARAÇÃO DA LEI ORGÂNICA
Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n.
264, centro, e-mail: licitacao@ponteserrada.sc.gov.br e licitacaoponteserrada@gmail.com
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Anexo VI – MINUTA DE CONTRATO.
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências
contidas neste Edital e seus anexos.
Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
- Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
- Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública
motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei n. 8.666/93;
- Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
- Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
- O disposto no artigo 9º da Lei n. 8.666/93 e alterações;
- Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual, INSS,
FGTS e Justiça do Trabalho.
- Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16
(dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos.
- Serão observados os dispositivos da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro
de 2006.
- Não contenha no seu contrato ou estatuto social ou cartão do CNPJ, finalidade ou
objetivo compatível com o objeto deste pregão;
- Não poderá participar da licitação o Prefeito, o Vice-Prefeito, Assessores, Secretários
e Diretores e as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim
ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como os Vereadores e as
pessoas ligadas a estes por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo, ou por
adoção, até o primeiro grau, não poderão contratar com o Município- Artigo 89 da Lei
Orgânica.
4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO
No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e demais
pessoas presentes à Sessão Pública, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes
contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, desde
que protocolizados de acordo, em envelopes distintos, lacrados, contendo na parte
externa a seguinte identificação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA – SC
PROCESSO LICITATÓRIO N. XX/2022
PREGÃO PRESENCIAL N. XX/2022
ENVELOPE N. 01 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA – SC
PROCESSO LICITATÓRIO N. XX/2022
PREGÃO PRESENCIAL N. XX/2022
ENVELOPE N. 02 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)

Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n.
264, centro, e-mail: licitacao@ponteserrada.sc.gov.br e licitacaoponteserrada@gmail.com
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5. DO CREDENCIAMENTO (documentos fora dos envelopes)
a) No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada empresa
licitante far-se-á representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada e
somente estes poderão atuar na formulação de propostas e na prática dos demais
atos inerentes ao certame.
No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à
existência dos necessários poderes para a representação ou credenciamento através
da apresentação dos documentos, os quais deverão ser entregues ao Pregoeiro fora
dos envelopes, salientamos que os mesmos não serão devolvidos, em cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original, conforme abaixo:
Sócio e/ou Proprietário:
1) Carteira de Identidade ou documento equivalente;
2) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, conforme o caso;
Representante:
1) Carteira de Identidade ou documento;
2) Procuração ou Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo II, firmada
pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social;
3) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, visando à comprovação da condição
do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
c) As microempresas e empresas de pequeno porte, para ter preferência no critério de
desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar n.
123/06, deverão apresentar juntamente com o Credenciamento:
I.- Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, com data de emissão não
superior a 180 (cento e oitenta) dias, da abertura das propostas.
II - As MEIs (Microempreendedor Individual) deverão apresentar o Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual para ter preferência;
Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro,
no momento da licitação, em separado dos envelopes de documentação e proposta;
d) As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o devido
credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope
de proposta, sendo que deverão enviar o Contrato Social em envelope separado da
Habilitação e Proposta;
e) Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances verbais
aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos subitens
anteriores.
IMPORTANTE:
-Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n. 02) deverão ser apresentados
em original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por
servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e
inclusive expedido via Internet;
- As assinaturas em caso de preposto deverão ser reconhecidas por cartório
competente ou por servidor da Administração.
6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (DENTRO DO ENVELOPE Nº 1)
a) As propostas de preços (envelope n. 01) deverão ser entregues impressas, em uma
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via, com suas páginas rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da
empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou
omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito
dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedir a exata compreensão
de seu conteúdo, e deverão constar:
a) Razão social, endereço, telefone, “e-mail” e o CNPJ da proponente;
b) Nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva
assinatura;
c) Data;
d) Preço unitário e total por lote, grafado em algarismos, com duas casas decimais
após á vírgula;
e) em moeda brasileira corrente;
b) As propostas financeiras deverão respeitar como limite máximo aqueles estipulados
no Anexo I;
c) Serão desclassificadas as propostas que ultrapassarem o valor máximo estipulado
no Anexo I.
Nota 1: na hipótese da proposta não estar rubricada e assinada, conforme exigido,
estando presente o representante legal na sala onde estão sendo aberto os envelopes
e, desde que devidamente comprovada a sua representatividade através de
procuração com poderes específicos inerentes ao presente Pregão, a falta da
assinatura poderá ser sanada no ato da constatação de tal fato.
d) Serão desclassificadas as propostas que excederem a cotação máxima permitida e
as que não atendam às exigências do ato convocatório;
e) Em consideração a quantidade de itens desta licitação e para agilidade nos
trabalhos, o licitante poderá elaborar a proposta na última versão disponível do
sistema betha autocotação, gravado pen drive, constando os dados complementares
constantes no item acima em folha anexa àquela emitida pelo sistema ou no campo
“observações”.
O
sistema
poderá
ser
baixado
no
sitio
http://download.betha.com.br/,Compras Auto Cotação;
f) As instruções de preenchimento e os requisitos do sistema constam no site antes
descrito;
g)O arquivo contendo os itens a serem cotados será disponibilizado juntamente com o
presente edital, com extensão COT;
h) ATENÇÃO: Para validação da proposta no sistema Betha Compras, o arquivo a ser
gravado no pen drive deve ter a extensão COT .
i) Ainda no envelope da proposta, deverá conter:
-Dados bancários da proponente, constando número e nome do banco, número da
agência bancária com dígito verificador e número da conta bancária com dígito
verificador vinculado ao CNPJ do licitante;
- Indicação do nome e qualificação da pessoa que irá assina o contrato;
-Indicação do nome, e-mail e número de telefone celular da pessoa responsável pelo
recebimento dos pedidos;
j) Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas
decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da
proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária
k) Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos,
custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais,
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que eventualmente incidam sobre o fornecimento dos bens, objeto da presente
Licitação;
l) Fica fixado como valor máximo para a proposta, aqueles constantes do Anexo I do
presente certame, em coluna especifica, nos termos do art. 40, X, da Lei n. 8.666/93;
m) Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas, custos de
deslocamento, encargos e tributos decorrentes da execução total do objeto desta
licitação;
n) Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade da proposta, o qual
será contado a partir da última data prevista para a entrega dos envelopes.
7. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS E DO JULGAMENTO:
a) Somente serão aceitas as propostas cujos preços unitários ofertados não excedam
o limite estimado pelo Município, que é aquele descrito no Anexo I;
b) O julgamento será realizado em conformidade com o Edital e as Leis n. 10.520/02 e
8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n.123/06 e demais normas pertinentes
levando-se em conta, interesse do Serviço Público, os critérios de "MENOR PREÇO
POR LOTE”.
c) Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade
com este edital e contiverem omissões, rasuras, entrelinhas ou forem ilegível, bem
como com preços unitários superestimados ou inexeqüíveis, de acordo com os
subitens anteriores;
d) Os quantitativos e valores indicados no Anexo I correspondem à média dos
praticados no mercado e foram apurados para o efeito de estimar-se o valor objeto em
licitação;
e) Nos preços propostos deverão constar e serem computadas todas as despesas,
indispensáveis à realização do serviço, inclusive consumo de combustível, materiais
de expediente, mão-de-obra, materiais, transporte dos materiais, encargos das leis
sociais e quaisquer despesas acessórias e necessárias, não especificadas neste
Edital, e relativo aos trabalhos, objeto desta licitação;
f) Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução
de todo o serviço, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação
de pagamento adicional quando devida e erro ou má interpretação de parte da
proponente;
g)Quando todas as propostas forem desclassificadas, o órgão ou entidade poderá fixar
aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras, escoimadas
das causas referidas no subitem anterior.
8. DA VALIDADE DA PROPOSTA
a) As propostas apresentadas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data de seu envio, de acordo com artigo 6º da Lei n. 10.520/02;
b) Os prazos de validade da proposta apresentados que, porventura, divirjam do
determinado no subitem “a” serão desconsiderados, prevalecendo o prazo previsto no
subitem acima.
9 - DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (DENTRO DO
ENVELOPE Nº 02)
IMPORTANTE:
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-Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n. 02) deverão ser apresentados
em original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por
servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e
inclusive expedido via Internet;
- As assinaturas em caso de preposto, deverão ser reconhecidas por cartório
competente ou por servidor da Administração.
O envelope n.º 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverá conter os
documentos abaixo relacionados:
9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
a. Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração
Consolidada (desde que conste o objeto social do contrato) registrados na Junta
Comercial do Estado ou Registro Comercial para empresa individual e no caso de
Sociedade por Ações o Ato Constitutivo acompanhado da Ata da Assembleia que
elegeu a diretoria em exercício.
b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Nota 1: Caso o licitante tenha apresentado o Contrato Social no credenciamento, o
mesmo fica dispensado do referido documento no envelope de habilitação;
c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contratos sociais,
com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados,
acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais
administradores;
d) Alvará de Licença e Localização, com data vigente;
e) Declaração da Lei Orgânica – Anexo III (As assinaturas em caso de preposto,
deverão ser reconhecidas por cartório competente ou por servidor da Administração);
f) Declaração Unificada conforme modelo constante do Anexo “IV” (As assinaturas em
caso de preposto, deverão ser reconhecidas por cartório competente ou por servidor
da Administração).
9.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29 Inc. III e VI):
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo a Seguridade Social;
c. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;
d. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais,
relativa ao Município da sede do licitante;
e. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF
do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais,
instituídos por Lei;
f. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho (CNDT ou CPDT-EN), a ser obtida no sitio
www.tst.jus.br/certidao;
g. Certidão negativa de ações de Falência, Concordata e Recuperação Judicial,
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, contendo expresso na
própria certidão o prazo de sua validade.
g1) Considerando a implantação do sistema EPROC no Poder Judiciário de Santa
Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência,
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Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema EPROC
quando no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso
contrário não terão validade. (Somente para empresas sediadas em Santa Catarina).
g2) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser
apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra
instalada a filial.
g.3) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo
prazo de 60 (sessenta) dias de sua emissão;
h) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (certificado extraído do
site da Receita Estadual ou documento similar onde conste o número da inscrição)
e/ou Municipal (Alvará de Funcionamento ou documento similar onde conste o número
da inscrição), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertencente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual);
i) Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas - CEIS de que a empresa não está impedida de contratar com a
Administração Pública e Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de Empresas
Punidas - CNEP de que a empresa não sofreu sanções das quais decorra restrição ao
direito de participar e de contratar com a Administração Pública, obtidas no site:
https://certidoes.cgu.gov.br/ (Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e
CEPIM).
9.3 HABILITAÇÃO TÉCNICA
a) Comprovação de qualificação profissional, através de certificados de cursos ou
semelhantes, para execução do objeto do edital, com no mínimo 400 (quatrocentas)
horas;
b) Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica emitida por órgão de direito
público ou privado compatível em característica com o objeto da presente licitação.
NOTAS:
- Caso o licitante tenha apresentado o Contrato Social no credenciamento, o mesmo
fica dispensado do referido documento no envelope de habilitação;
- De acordo com o artigo 43 da Lei Complementar n. 123/06, as microempresas e
empresas de pequeno porte por ocasião da participação no processo licitatório,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
- As certidões negativas que não possuírem prazo de validade serão consideradas
válidas até 60 (sessenta) dias da data de emissão, exceto as emitida pela Internet;
- Todas as fotocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet, ou
fotocópias simples acompanhadas das originais para autenticação na sessão;
- Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope 02;
preferencialmente dispostos ordenadamente;
- Os documentos de habilitação poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro
Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, desde que, esteja
atualizado e com todos os documentos em dia, exceto as declarações e comprovantes
nominados.
10. SESSÃO DO PREGÃO
Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do pregão,
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oportunidade em que não mais aceitará novo proponente, dando início ao recebimento
dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação,
exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
11. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
a) O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm a proposta
Financeira avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital.
b) O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por lote e aqueles
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10%
(dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais;
c) Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas
na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até
o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer
que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.
d) Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem
empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de
apresentação dos lances.
e) A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções
administrativas previstas nestas Instruções.
12. DOS LANCES VERBAIS
a) As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de
lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos
e decrescentes, a partir da proposta financeira classificada de maior valor e os demais
lances, em ordem decrescente de valor, podendo o pregoeiro, definir no momento,
lances mínimos;
b) Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a
eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu representante,
por meio de telefone ou outros meios disponíveis;
c) Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor por lote,
sem que tenha havido oferta de lances verbais, a ordem de classificação dar-se-á
mediante novo sorteio a ser realizado, na mesma sessão pública, pelo Pregoeiro;
d) Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante
desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas
Instruções;
e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das
propostas;
f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita e o valor estimado para a contratação;
g) Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, será assegurada às
microempresas e às empresas de pequeno, que comprovaram tal situação, como
critério de desempate, preferência de contratação desde que as propostas
apresentadas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço
ofertado na fase de lances, observado o seguinte procedimento:
1) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do melhor preço, no prazo
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máximo de 5 (cinco) minutos após a convocação do Pregoeiro, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
2) Não ocorrendo a contratação na forma do subitem “a”, serão convocadas as
microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na
hipótese do subitem “g”, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
3) A não-contratação nos termos previstos no subitem “g”, ensejará a adjudicação do
objeto licitado em favor da proposta originalmente vencedora;
4) O disposto no subitem “g” somente será aplicado quando o melhor preço ofertado
na fase de lances não houver sido apresentado por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
13 - DO JULGAMENTO
a) O critério de julgamento será exclusivamente o de Menor preço por lote ofertado.
b) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
c) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
d) Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e
que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser
aceita.
e) Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições habilitatórias.
f) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, das
microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 2 (dois)
dias úteis para a regularização da documentação, conforme prevê o § 1º e 2º do artigo
43 da Lei Complementar n. 123/06.
g) Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
h) Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda
as Instruções, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto do certame.
i) Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar
para que seja obtido um melhor preço.
j) Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo
Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes.
k) Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente
ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados no certame,
os envelopes “Documentação de Habilitação” inviolados, podendo, todavia, retê-los
até o encerramento da licitação.
14 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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a) Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
do pregão.
b) A impugnação será dirigida ao setor de Licitações desta Prefeitura, que a
encaminhará, devidamente informada, à Autoridade Competente para apreciação e
decisão.
c) Tendo o licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão do Pregão, terá ela
o prazo de 3 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso.
d) O recurso deverá ser dirigido ao Pregoeiro que poderá reconsiderar sua decisão,
ou, fazê-lo subir, devidamente informado, para apreciação e decisão.
e) As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo
de 3 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a
correr do término do prazo da recorrente.
g) A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são
pressupostos de admissibilidade dos recursos.
h) Decididos os recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto do certame à(s)
licitante(s) vencedora(s).
15. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
a)Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade
Competente.
b) Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará a
contratação, no prazo previsto neste edital.
16. DA FORMA DE RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
O Contratante obriga-se a:
a) Realizar o Curso Profissionalizante no Município e no prazo estipulado de 8 (oito)
meses. Caso haja necessidade de alteração do tempo, deverá ser comunicado com
antecedência de 15 (quinze) dias a Secretaria responsável;
b) Disponibilizar o profissional capacitado para a realização da formação, assim como
também os materiais didáticos necessários (apostilas impressas) e certificar os alunos
que findarem o curso com, no mínimo, 75% de frequência;
c) O Curso será ministrado de forma semanal, conforme Termo de Referência.
17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
a) O Município de Ponte Serrada efetuará o pagamento do serviço desta licitação,
ao(s) licitante(s) vencedor(es) no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação das
respectivas notas fiscais eletrônicas e mediante a apresentação de todas as CNDS
desse edital, por parte do(s) fornecedor(es), devidamente atestada(s) pelo servidor
responsável pelo recebimento dos objetos entregues.
b) A(s) despesa(s) decorrente(s) do fornecimento do objeto da presente licitação,
correrão à conta da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s), prevista(s) na Lei
Orçamentária do Exercício de 2022:
06.002. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
06.002.08.244.0801.2048.3.3.90.00.00
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18. DA VIGENCIA DO CONTRATO
a) Após a homologação do resultado, será(ão) a(s) vencedora(s) notificada(s) e
convocada(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar(em) o pertinente contrato
(minuta anexa) sob pena de decair do direito à contratação.
b) No ato de formalização do contrato, deverá a licitante vencedora indicar pessoa
pertencente ao seu quadro funcional, com a qual a Administração poderá obter
informações e/ou esclarecimentos, bem como encaminhar quaisquer outras
comunicações.
c) O(s) contrato(s) terá(ão) prazo de vigência de 1 (um) ano após a assinatura,
podendo ser prorrogado a critério da administração, conforme artigo 57, II, da Lei n.
8.666/93.
d) Caso o contrato, por qualquer motivo, não venha a ser assinada, a licitante
subsequente, na ordem de classificação, será notificada para nova Sessão Pública, na
qual o pregoeiro examinará a sua proposta e qualificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma que atenda ao edital, podendo o pregoeiro negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
19 - DA RESCISÃO CONTRATUAL
a) A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua
rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n. 8.666/93 e
posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem
que caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.
b) A rescisão contratual poderá ser: - determinada por ato unilateral da Administração,
nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.8.666/93 e
amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
20 - DAS PENALIDADES
a) A recusa imotivada do adjudicatário em assinar o Instrumento Contratual no prazo
assinalado neste edital, sujeitá-lo-á à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total
do contrato, contada a partir do primeiro dia após ter expirado o prazo que teria para
assinar o contrato;
b) Entende-se por valor total do contrato o montante dos preços totais finais
oferecidos pela licitante após a etapa de lances, considerando os itens do objeto que
lhe tenham sido adjudicados.
c) A penalidade de multa, prevista neste edital, poderá ser aplicada, cumulativamente,
com as demais penalidades dispostas na Lei n. 8.666/93, conforme o artigo 87, § 2º do
mesmo diploma legal.
d) A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta cláusula,
se admitidas as justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos termos do que
dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei n. 8.666/93.
e) Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, se a licitante, convocada dentro do
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e
poderá ser descredenciada do SICAF, ou outros sistemas de cadastramento de
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fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais
cominações legais.
21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente
no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, no endereço
citado no preâmbulo deste Edital, ou através do telefone (49) 3435-6021-3435-6014,
de segunda à sexta-feira, em horário de expediente.
b) Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as
licitantes farão constar em sua documentação endereço eletrônico (e-mail), número de
telefone e fax, bem como o nome da pessoa indicada para contatos.
c) O Município de Ponte Serrada reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões
Públicas deste Pregão.
d) Informações verbais prestadas por integrantes da Administração Municipal de Ponte
Serrada não serão consideradas como motivos para impugnações.
e) Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas nas
Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002,
Lei Complementar 123, de 15/12/2006, e, se for o caso, conforme disposições da Lei
n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes
à matéria.
f) No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser:
a)
adiada a abertura da licitação;
b)
alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei
8.666/93.
g) O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto
da presente licitação é o da Comarca de Ponte Serrada, SC, excluído qualquer outro.
Ponte Serrada/SC, 19 de abril de 2022.
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 39/2022
PREGÃO PRESENCIAL N. 37/2022
MENOR PREÇO POR LOTE
ANEXO “II”
TERMO DE REFERÊNCIA
PROJETO COSTURANDO OPORTUNIDADES
Curso de Corte e Costura
NÍVEL BÁSICO
MODALIDADE PRESENCIAL TEÓRICO E PRÁTICO
Total de Horas: 200 h/a
Horas Trabalhadas Semanalmente: 8h/a
Dias da Semana: a ser definido
Turma A (vespertino): 12 a 15 alunas
Turma B (noturna): 12 a 15 alunas
Público Alvo: Mulheres do Município de Ponte Serrada, que tenham interesse
em desenvolver habilidades em costura básica, que busquem novos conhecimentos,
possibilitando o ganho de uma renda extra, dando preferência as Mulheres
participantes do grupo MULHERANDO.
OBJETIVO
O projeto COSTURANDO OPORTUNIDADES será ofertado pelo CRAS de
Ponte Serrada – SC e desenvolvido pela empresa Centro Educacional Integração em
parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Município de Ponte
Serrada.
O projeto traz como principal objetivo capacitar grupos de mulheres informais
em técnicas de modelagem, corte e costura e conhecimentos essenciais sobre as
máquinas, aviamentos e tecidos, atendendo as necessidades de diferentes realidades
sociais, possibilitando novos conhecimentos e oportunizando novas fontes de rendas,
a partir dos seguimentos que correspondem à: reformas de peças de vestuário,
criação de moldes, cortes em geral e confecções de peças novas.
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TEMAS ABORDADOS
•

Dicas importantes sobre modelagem, corte e costura;

•

História do vestuário;

•

História do corte e costura;

•

Tipos de máquinas (máquina doméstica, máquina reta industrial,

máquina overlock, máquina galoneira, máquina

interlock e máquina

ziguezague.
•

Nomenclatura das peças;

•

Troca de agulhas;

•

Numeração das agulhas/tipos de tecidos;

•

Regulador do ponto;

•

Tipos de tecidos:
 Dicas na hora da compra do tecido.
 Preparação do tecido.
 Tipos de tecido (elastano, fios metálicos, entre outros).

•

Rendas e acabamentos;

•

Relação de tecidos com agulhas, linhas e pontos;

•

Riscos em relação ao corte;

•

Sobre a importância em passar ferro;

•

Acabamentos finos manuais (bainhas);

•

Acabamentos finos a máquina (costura aberta e fechada, casas,

bainhas);
•

Como reconhecer e adequar tipos de silhuetas;

•

Apêndice – dicas básicas:
 Formação do ponto;
 Costurando com agulha dupla;
 Fazendo casas;
 Pregando botões;
 Fazendo chuleado e franzido;
 Pregando zíper;
 Colocando elásticos;

•

Apêndice – tipos de pontos:
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 Ponto tipo overlock;
 Ponto cheio;
 Ponto utilitário, flexível;
 Ponto decorativo, acetinado;
•

Tipos de aviamentos;

•

Finalização e acabamentos;

•

Gestão de qualidade;

•

Confecção de moldes: (pijamas femininos curtos e longos,

pijama de recém-nascido, camisetas, shorts e calça com elásticos);
•

Cortes das peças correspondentes aos moldes confeccionados;

•

Costuras das peças cortadas (individuais);

•

Artesanatos: (barras de panos de pratos; barras em tolhas de

mesas; aplicação de renda, broderis e/ou patchwork em tolhas de
banho; rostos e panos de pratos; confecção de fronhas e almofadas,
barras e colocação de elásticos em lençóis).
METODOLOGIA DE TRABALHO
A metodologia geral do projeto se dará da seguinte forma: Será realizado no
início do curso um diagnóstico para medir o conhecimento individual de cada uma das
alunas, onde partiremos destes princípios básicos para aplicação das diferentes
técnicas de corte e costura.
A abordagem dos temas citados acima serão trabalhados de forma paralela –
TEORIA E PRÁTICA - no decorrer de todo o curso, visando manter o foco e interesse
de cada aluna.
Após a realização do diagnóstico, iniciaremos as práticas com a apresentação
das máquinas, identificando as diferenças e finalidades de cada uma delas.
Ressalvo a importância em incentivas às habilidades motoras de cada aluna, a
fim de realizar um trabalho de prático, assertivo e de destaque.
Acreditamos que tais habilidades serão alcançadas através da prática de
costuras informais em papéis, retalhos e consequentemente concerto de diferentes
peças de roupas trazidas pelas próprias alunas.
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O grupo, ainda realizará a confecção de seus próprios moldes (individuais),
afim de que possam desenvolver peças diferenciadas e exercerem a criatividade no
processo de ensino, podendo compartilhar com as demais as experiências adquiridas.
Os moldes confeccionados que serão ministrados pela empresa serão:
 Pijama infantil (RN).
 Toalhinhas de boca (RN)
 Mantinha para bebê (RN)
 Pijama Feminino (Shorts e camiseta).
 Pijama Feminino ( Calça e camiseta com manga longa)
 Camiseta e short femininos.
 Artesanatos (barras e aplicações de rendas, fitas e patchwork
em panos de pratos, toalhas de banho e rosto, confecção de
fronhas e almofadas, barras e colocação de elásticos em
lençóis)
Obs. Confecção das peças correspondente aos moldes cortados.
COMPETÊNCIAS DA EMPRESA
Disponibilizar o profissional capacitado para a realização da formação, assim
como também os materiais didáticos necessários (apostilas impressas) e certificar os
alunos que findarem o curso com, no mínimo, 75% de frequência.
COMPETÊNCIAS DO CRAS
Disponibilizar espaço físico para realização do curso, bem como as máquinas e
utensílios necessários para realização das aulas TEORICAS/PRÁTICAS (tecidos,
rendas, tesouras, papel pardo, fita métrica, linhas, aviamentos, etc.).
COMPETÊNCIAS DOS ALUNOS
Frequentar de forma assídua todas as aulas, colaborando com os demais
colegas, trazendo sugestões e agregando conhecimento ao grupo.
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 39/2022
PREGÃO PRESENCIAL N. 37/2022
MENOR PREÇO POR LOTE
ANEXO “III”
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
À Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, SC

Credenciamos o(a) Sr.(a) ___________________________, portador(a) da Cédula de
Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________, a participar da
licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, SC, na modalidade
PREGÃO N. XX/2022, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe
poderes
para
pronunciar-se
em
nome
da
empresa
_______________________________________ , bem como formular propostas
verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
Local, ______ de ____________________ de 2022.

(nome e assinatura do responsável legal)
As assinaturas em caso de preposto deverão ser reconhecidas por cartório
competente ou por servidor da Administração
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 39/2022
PREGÃO PRESENCIAL N. 37/2022
MENOR PREÇO POR LOTE
ANEXO “IV”
DECLARAÇÃO UNIFICADA
A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ
nº__________________, Inscrição Estadual nº _________________sediada
(endereço completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei,
para efeitos do Pregão Presencial N. XX/2022... conforme segue:
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES
- DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n. 8.666/93,
acrescido pela Lei n. 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos;
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI N.
10.520/2002
- DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação bem como o
cumprimento do PRAZO DE ENTREGA dos itens que foi vencedora, conforme o
exigido no edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal n.
10.520/02.
Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2022.

Nome e assinatura do responsável legal
As assinaturas em caso de preposto, deverão ser reconhecidas por cartório
competente ou por servidor da Administração

Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n.
264, centro, e-mail: licitacao@ponteserrada.sc.gov.br e licitacaoponteserrada@gmail.com

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1756

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N. 39/2022
PREGÃO PRESENCIAL N. 37/2022
MENOR PREÇO POR LOTE

ANEXO “V”
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO
PROIBIDOS DE CONTRATAR COM O MUNICÍPIO CONFORME ARTIGO 89 DA LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO

……………………………………………….,
inscrita
no
CNPJ
N°
……………………………., sediada na rua …………………….., cidade de Ponte
Serrada-SC, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)……………………...,
portador(a) da Carteira de Identidade n° …………….. e do CPF n°
………………………………... DECLARA que não possui em seu quadro societário
servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia
mista, parentesco com o Prefeito, o Vice-Prefeito, Assessores, Secretários e Diretores
e as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou
consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como os Vereadores e as
pessoas ligadas a estes por matrimônio ou parentesco afim ou consangüíneo, ou por
adoção, até o primeiro grau, não poderão contratar com o Município.
Local, ______ de ____________________ de 2022.
(nome e assinatura do responsável legal)
As assinaturas em caso de preposto, deverão ser reconhecidas por cartório
competente ou por servidor da Administração
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 39/2022
PREGÃO PRESENCIAL N. 37/2022
MENOR PREÇO POR LOTE

ANEXO “VI”
MINUTA DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ-MF sob o nº 82.777.236/0001-01, com sede na Madre Maria
Theodora, 264, na cidade de Ponte Serrada, SC, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. ALCEU ALBERTO WRUBEL, portador da Cédula de Identidade RG nº
1.306.106 e inscrito no CPF/MF sob o nº 469.966.309-59, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa _________________________, inscrita
no
CNPJ-MF
sob
o
nº
______________________,
com
sede
na
_____________________,
representada
neste
ato,
pelo
seu(ua)
__________________, Senhor(a) _______________________, portador(a) da Cédula
de Identidade nº ____________________ e inscrito(a) no CPF-MF sob o nº
_____________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e
perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração
foi autorizada de acordo com o processo de licitação modalidade Pregão nº ., e que se
regerá pela Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto: PREGÃO PRESENCIAL, pelo critério do MENOR
PREÇO POR LOTE, com validade de 12 (doze) meses, tendo por finalidade a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MINISTRAR CURSOS
PROFISSIONALIZANTES DE CORTE/COSTURA, CONFORME DESCRIÇÕES DO
ANEXO 1, TERMO DE REFERÊNCIA E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
Os itens que compõe o objeto do presente certame encontram-se listados, contendo
as características e quantidades, através do Anexo I e Termo de Referência;
O prazo de execução dos itens será no prazo máximo de 8 (oito) meses após o
recebimento da ordem de compra.
Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital de
Pregão n. XX/2022 e seus anexos, juntamente com seus anexos e a proposta da
CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA
DO OBJETO
O Contratante obriga-se a:
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d) Realizar o Curso Profissionalizante no Município e no prazo estipulado de 8 (oito)
meses. Caso haja necessidade de alteração do tempo, deverá ser comunicado com
antecedência de 15 (quinze) dias a Secretaria responsável;
e) Disponibilizar o profissional capacitado para a realização da formação, assim como
também os materiais didáticos necessários (apostilas impressas) e certificar os alunos
que findarem o curso com, no mínimo, 75% de frequência;
f) O Curso será ministrado de forma semanal, conforme Termo de Referência.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Responder por todos os ônus com as obrigações fiscais, comerciais, trabalhistas e
demais encargos devidos sobre o presente contrato.
A empresa deverá fornecer o serviço conforme exigido no edital.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE
O(s) contrato(s) terá(ão) prazo de vigência de 1 (um) ano após a assinatura, podendo
ser prorrogado a critério da administração, conforme art. 57, II, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL
Pelo serviço previsto na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total de R$ ____________ (__________________________)
conforme descrição abaixo.
Item Quantidade Descrição
Preço
Preço
unitário
total
A(s) despesa(s) decorrente(s) do fornecimento do(s), objeto deste Contrato, correrão à
conta da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s), prevista(s) na Lei
Orçamentária do Exercício de 2022.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O Município de Ponte Serrada efetuará o pagamento do serviço desta licitação, ao(s)
licitante(s) vencedor(es) no prazo de até 30 dias após a apresentação das respectivas
notas fiscais eletrônicas e mediante a apresentação de todas as CNDS desse edital,
por parte do(s) fornecedor(es), devidamente atestada(s) pelo servidor responsável
pelo recebimento dos objetos entregues.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
6.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão
administrativa, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n. 8.666/93 e
posteriores alterações, com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei,
sem que caiba à Contratada direito a qualquer indenização.
6.2. A rescisão contratual poderá ser:
6.2.1. determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93;
6.2.2. amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
7.1. Pelo atraso injustificado na entrega do(s) objeto deste Contrato, sujeita-se a
CONTRATADA às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.8.666/93, na
seguinte conformidade:
7.1.1. multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da
obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).
7.2. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a Contratante poderá, garantida a
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prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art.
87 da Lei n.8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do(s)
objetos não entregue(s).
7.3. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e,
consequentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à
Contratante.
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
8.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou
em parte.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
9.1. A Contratante providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente
termo, na forma prevista em Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
10.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às
diretrizes da Lei n. 8.666/93, e posteriores alterações.
10.2 Fica nomeado fiscais deste presente contrato os secretários das respectivas
pastas das secretarias municipais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ponte Serrada, SC, para qualquer
procedimento relacionado com o cumprimento do presente Contrato.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo
em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.
Ponte Serrada, SC, ______ de _____________ de .

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas
_____________________________
Nome:
CPF:

Responsável Legal
CONTRATADA

____________________________
Nome:
CPF:

Analisado e aprovado por:
ANDRÉ LUIZ PANIZZI
Assessor Jurídico
OAB/SC Nº 23.051
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 46/2022
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

MENOR PREÇO POR ITEM

O MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, pessoa jurídica de direito público interno,
situada à Rua Madre Maria Theodora, n. 264, centro, Ponte Serrada/SC, através do
Prefeito Municipal Sr. ALCEU ALBERTO WRUBEL, no uso de suas atribuições legais,
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para a
formação de REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES,
em conformidade com as normas neste edital contidas e com a Lei n. 10.520, de
17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei n. 8.666/93, que regulamentam o art. 37,
inciso XXI da Constituição Federal de 1988, com a Lei Complementar n. 123/06 e
artigos 42 a 46 e Lei Complementar 147/14.
1. OBJETO
A presente licitação tem por objeto PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇO COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE
CONJUNTOS ESCOLARES INFANTIS, CONJUNTO COLETIVO INFANTIL,
CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA PRESIDENTE, FRALDÁRIO/TROCADOR,
ARMÁRIO ESTANTE, ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS, ESTANTE COM 09
NICHOS,
ARMÁRIO
COM
NOVE
PORTAS
COLORIDAS,
ESTANTE
ORGANIZADORA COM OITO CAIXAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER;
Os itens que compõe o objeto do presente certame encontram-se listados, contendo
as características e quantidades, através do anexo I do presente;
a) As características mínimas, bem como as condições de execução e assistência,
quando aplicável, será descrita nos respectivos itens constantes no anexo I, as quais a
licitante vencedora é obrigada a conceder;
b) A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar os itens dessa licitação sem
obrigatoriedade de quantidade mínima, conforme a necessidade da Secretaria
Municipal;
c) Após a solicitação, a empresa terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para
entrega, a contar da data do envio da Autorização de Fornecimento, expedida pelo
Setor de Compras e Licitações;
d) Em consideração a quantidade de itens desta licitação e para agilidade nos
trabalhos, o licitante deverá elaborar a proposta na última versão disponível do
sistema betha autocotação, gravado pen drive, constando os dados complementares
constantes no item acima em folha anexa àquela emitida pelo sistema ou no campo
“observações”.
O
sistema
poderá
ser
baixado
no
sitio
http://download.betha.com.br/,Compras Auto Cotação.
IMPORTANTE:
-Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n. 02) e do CREDENCIAMENTO
deverão ser apresentados em original, por cópias simples, cópias autenticadas por
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cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em
órgão da imprensa oficial, e inclusive expedido via Internet;
- As assinaturas em caso de preposto, deverão ser reconhecidas por cartório
competente ou por servidor da Administração.
2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e
seus Anexos.
Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
 Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
 Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração
Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei n. 8.666/93;
 Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
 Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
 O disposto no art. 9º da Lei n. 8.666/93 e alterações;
 Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual,
INSS, FGTS e Justiça do Trabalho.
 Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a 16
(dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos.
 Serão observados os dispositivos da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro
de 2006.
 Não contenha no seu contrato ou estatuto social ou cartão do CNPJ, finalidade ou
objetivo compatível com o objeto deste pregão;
 Não poderá participar da licitação o Prefeito, o Vice-Prefeito, Assessores,
Secretários e Diretores e as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou
parentesco afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como os
Vereadores e as pessoas ligadas a estes por matrimônio ou parentesco afim ou
consanguíneo, ou por adoção, até o primeiro grau, não poderão contratar com o
Município- Artigo 89 da Lei Orgânica.
3. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
a)- Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b)- Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c)- Abrir as propostas de preços;
d)- Analisar a aceitabilidade das propostas;
e)- Desclassificar propostas indicando os motivos;
f)- Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance
de menor preço;
g)- Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h)- Declarar o vencedor;
i)- Receber, examinar e encaminhar os recursos para Assessoria Jurídica, para
decidir sobre a pertinência dos recursos;
j)- Elaborar a ata da sessão;
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k)- Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
l)- Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido;
m)- Notificar as empresas e abrir processo administrativo para apuração de
irregularidade visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.
4. DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES, DO CREDENCIAMENTO E DA SESSÃO
PÚBLICA
4.1 O recebimento dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 –
DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a
documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até às 8 horas e 15 minutos
do dia 9 de maio 2022, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, situada na Rua Madre
Maria Theodora, n. 264, Município de Ponte Serrada, devendo a proposta e a
documentação serem apresentadas em envelopes distintos e lacrados.
4.2 Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. XX/2022
PREGÃO PRESENCIAL N. XX/2022
ENVELOPE N. 01 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. XX/2022
PREGÃO PRESENCIAL N. XX/2022
ENVELOPE N. 02 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)

4.3 Se decidirem entregar os envelopes no próprio dia da abertura, os Proponentes
deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, com a necessária
antecedência em relação ao prazo indicado, não se aceitando justificativas de atraso
na entrega dos envelopes devido a problemas de trânsito, fila no Setor de Protocolo ou
de qualquer outra natureza.
5.DO CREDENCIAMENTO
IMPORTANTE:
-Os DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO deverão ser apresentados em original,
por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive
expedido via Internet;
- As assinaturas em caso de preposto, deverão ser reconhecidas por cartório
competente ou por servidor da Administração.
a) No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada empresa
licitante far-se-á representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada e
somente estes poderão atuar na formulação de propostas e na prática dos demais
atos inerentes ao certame.
No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à
existência dos necessários poderes para a representação ou credenciamento através
da apresentação dos documentos, os quais deverão ser entregues ao Pregoeiro fora
dos envelopes, salientamos que os mesmos não serão devolvidos, em cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original, conforme abaixo:
Sócio e/ou Proprietário:
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1) Carteira de Identidade ou documento equivalente;
2) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, conforme o caso;
Representante:
1) Carteira de Identidade ou documento;
2) Procuração ou Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo II, firmada
pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social;
3) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, visando à comprovação da condição
do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
b) As microempresas e empresas de pequeno porte que queiram gozar das
prerrogativas e benefícios concedidos pela Lei Complementar n. 123/2006 deverão
apresentar no momento do credenciamento, Certidão Simplificada, emitida pela Junta
Comercial do Estado sede da empresa proponente de acordo com a Instrução
Normativa DRNC n. 103/2007. As sociedades simples, que não registrarem seus atos
na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, atestando seu enquadramento nas hipóteses do artigo 3° da Lei
Complementar n.123/2006. A data de emissão desta certidão não deve ser superior ao
prazo de 60 dias a contar da data de realização desta licitação;
c) Cartão do CNPJ (cadastro nacional de pessoas jurídicas) emitido nos últimos 60
(sessenta) dias;
d)Deverá constar, no contrato social ou no cartão do CNPJ, o ramo de atividade de
empresa de forma específica, em acordo com o objeto desta licitação sob pena de
desclassificação;
e) A não comprovação de que o interessado ou seu representante possui poderes
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, bem
como de oferecer impugnação à outros licitantes, lavrando-se, em ata, o ocorrido;
f) As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão,
também, ser apresentados em documento extraído diretamente da Internet, ficando,
nesse caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade pelo
Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no respectivo site do órgão emissor;
g) Os documentos que necessitarem de autenticação já deverão estar devidamente
fotocopiados e acompanhados do original para autenticação de servidor da
administração;
h) Não será permitida a participação de empresas distintas através de um único
representante;
ATENÇÃO:
- Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados ao
Pregoeiro, no momento da licitação, em separado dos envelopes de documentação e
proposta;
- Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances verbais
aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos subitens
anteriores;
- As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o devido
credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope
de proposta.
IMPORTANTE:
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-Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n. 02) E DO CREDENCIAMENTO
deverão ser apresentados em original, por cópias simples, cópias autenticadas por
cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em
órgão da imprensa oficial, e inclusive expedido via Internet;
-As assinaturas em caso de preposto, deverão ser reconhecidas por cartório
competente ou por servidor da Administração.
5.1 DA SESSÃO PÚBLICA
A sessão pública terá início às 8 horas e 30 minutos do dia 9 de maio de 2022, e
será realizada na Sala de Licitações da Prefeitura de Ponte Serrada, situada no
mesmo endereço de entrega dos envelopes.
6.DA PROPOSTA COMERCIAL – (dentro do envelope n. 1)
6.1 O Envelope n. 01 – PROPOSTA COMERCIAL deverá conter a proposta
propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emendas,
rasuras, borrões ou entrelinhas que dificultem o julgamento, devidamente datada,
assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, contendo ainda:
a) Razão social e n. do CNPJ/MF
b) Endereço e número de telefone;
c) Identificação deste Pregão;
d) Número do item, descrição do item demonstrando o atendimento aos requisitos
fixados para este no anexo "I" deste Edital, quantidade, unidade de medida, marca,
preço unitário e preço total.
Marca dos itens:
e) Local, data, assinatura e identificação do representante legal da licitante.
f) Em consideração a quantidade de itens desta licitação e para agilidade nos
trabalhos, o licitante deverá elaborar a proposta na última versão disponível do
sistema betha autocotação, gravado pen drive, constando os dados complementares
constantes no item acima em folha anexa àquela emitida pelo sistema ou no campo
“observações”.
O
sistema
poderá
ser
baixado
no
sitio
http://download.betha.com.br/,Compras Auto Cotação.
f) As instruções de preenchimento e os requisitos do sistema constam no site antes
descrito;
g) O arquivo contendo os itens a serem cotados será disponibilizado juntamente com
o presente edital, com extensão COT;
h) ATENÇÃO: Para validação da proposta no sistema Betha Compras, o arquivo a ser
gravado no pen drive deve ter a extensão COT .
6.2 Ainda no envelope da proposta, deverá conter:
-Dados bancários da proponente, constando número e nome do banco, número da
agência bancária com dígito verificador e número da conta bancária com dígito
verificador vinculado ao CNPJ do licitante;
- Indicação do nome e qualificação da pessoa que irá assina o contrato;
-Indicação do nome, e-mail e número de telefone celular da pessoa responsável pelo
recebimento dos pedidos;
6.3 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas
decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da
proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária;
6.4 Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos,
custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e
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contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais,
que eventualmente incidam sobre o fornecimento dos bens, objeto da presente
Licitação;
6.5 Fica fixado como valor máximo para a proposta, aqueles constantes do Anexo I do
presente certame, em coluna especifica, nos termos do art. 40, X, da Lei n. 8.666/93;
6.6 Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas, custos de
deslocamento, encargos e tributos decorrentes da execução total do objeto desta
licitação;
6.7 Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade da proposta, o qual
será contado a partir da última data prevista para a entrega dos envelopes;
7.ESCLARECIMENTOS
a) Havendo dúvida acerca dos materiais cotados por estarem em desacordo com o
exigido no presente edital, fica facultado a comissão de licitação suspender a sessão
para conferência dos mesmos.
b) O pregoeiro não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade
referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive
quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada.
c) O pregoeiro, no interesse da administração, poderá relevar omissões puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a
legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível à promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
8. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (dentro do envelope n. 2)
Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n. 02) deverão ser apresentados em
original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por
servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e
inclusive expedido via Internet;
- As assinaturas em caso de preposto, deverão ser reconhecidas por cartório
competente ou por servidor da Administração.
DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29 Inc. III e VI):
a) Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração
Consolidada (desde que conste o objeto social do contrato) registrados na Junta
Comercial do Estado ou Registro Comercial para empresa individual e no caso de
Sociedade por Ações o Ato Constitutivo acompanhado da Ata da Assembleia que
elegeu a diretoria em exercício.
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Nota 1: Caso o licitante tenha apresentado o Contrato Social no credenciamento, o
mesmo fica dispensado do referido documento no envelope de habilitação;
c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo a Seguridade Social
d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;
e) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais,
relativa ao Município da sede do licitante;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do
FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais,
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instituídos por Lei;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho (CNDT ou CPDT-EN), a ser obtida no sitio
www.tst.jus.br/certidao;
h) Certidão de Falência e Concordata – SAJ e E-PROC- com data vigente;
i) Declaração da Lei Orgânica – Anexo III (- As assinaturas em caso de preposto,
deverão ser reconhecidas por cartório competente ou por servidor da Administração);
j) Declaração Unificada conforme modelo constante do Anexo “IV” (- As assinaturas
em caso de preposto, deverão ser reconhecidas por cartório competente ou por
servidor da Administração);
l) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (certificado extraído do site
da Receita Estadual ou documento similar onde conste o número da inscrição) e/ou
Municipal (Alvará de Funcionamento ou documento similar onde conste o número da
inscrição), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertencente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual);
m) Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas - CEIS de que a empresa não está impedida de contratar com a
Administração Pública e Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de Empresas
Punidas - CNEP de que a empresa não sofreu sanções das quais decorra restrição ao
direito de participar e de contratar com a Administração Pública, obtidas no site:
https://certidoes.cgu.gov.br/ (Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e
CEPIM);
-A data que servirá de referência para verificação da validade dos documentos de
habilitação é aquela marcada para entrega dos envelopes.
-As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão, também,
ser apresentados em documento extraído diretamente da Internet, ficando, nesse
caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade pelo Pregoeiro ou
sua Equipe de Apoio, no respectivo site do órgão emissor.
-Caso não disponha de acesso à internet para a verificação da veracidade das
certidões, poderá o pregoeiro paralisar os trabalhos até que seja possível a
certificação da veracidade dos documentos.
-Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em
nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.
-Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, ou
vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de habilitação de
ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão de centralização
de recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
-A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade fiscal,
centralizados junto à matriz desde que apresente documento que comprove o
Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido pelo órgão respectivo,
ou que conste na certidão a validade para a matriz e para as filiais.
-As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação relativa à regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, conforme artigo 43 da Lei
Complementar n. 123/2006.
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-Os documentos de habilitação deste Edital, poderão ser substituídos pelo Certificado
de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, desde que,
esteja atualizado e com todos os documentos em dia. A condição de validade do CRC
apresentado pelas licitantes está atrelada à manutenção de sua regularidade junto ao
órgão cadastrador. Desta forma, no decurso do julgamento da fase de habilitação, a
Comissão Permanente de Licitações averiguará a situação cadastral dos licitantes
junto ao Cadastro de Licitantes do Município de Ponte Serrada, inabilitando aqueles
cujo CRC estiver cancelado, suspenso, vencido ou ainda quando a documentação
apresentada para o competente cadastramento não estiver em plena vigência ou não
apresentar os documentos exigido neste certame;
-Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope 02 dispostos
de forma ordenada e rubricados pelo Licitante.
9. NOTAS:
a) As certidões negativas que não possuírem prazo de validade serão consideradas
válidas até 60 (sessenta) dias da data de emissão, exceto as emitidas pela Internet;
b) Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope 02;
preferencialmente dispostos ordenadamente e rubricados pelo Licitante;
c) Os documentos de habilitação referente deste Edital, poderão ser substituídos pelo
Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Ponte Serrada,
desde que, esteja atualizado e com todos os documentos em dia. A condição de
validade do CRC apresentado pelas licitantes está atrelada à manutenção de sua
regularidade junto ao órgão cadastrador. Desta forma, no decurso do julgamento da
fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitações averiguará a situação
cadastral dos licitantes junto ao Cadastro de Licitantes do Município de Ponte Serrada,
inabilitando aqueles cujo CRC estiver cancelado, suspenso, vencido ou ainda quando
a documentação apresentada para o competente cadastramento não estiver em plena
vigência ou não apresentar os documentos exigido neste certame;
d) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em
nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
- Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
- Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.
e) Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, ou
vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de habilitação de
ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão de centralização
de recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
f) A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade
fiscal, centralizados junto à matriz desde que apresente documento que comprove o
Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido pelo órgão respectivo,
ou que conste na certidão a validade para a matriz e para as filiais;
g) A microempresa e/ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, ainda que
esta apresente alguma restrição;
h) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado à
microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para a regularização dessa
documentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, conforme previsto no artigo 43, § 1º, da Lei
Complementar n. 123/2006;
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i)A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81
da Lei n. 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar
a licitação;
j) O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a Documentação de
Habilitação das licitantes que não restarem vencedoras de qualquer item do objeto
desta Licitação, pelo prazo de 10 (dez) dias após a homologação, devendo os seus
responsáveis retirá-los durante esse período, sob pena de inutilização dos mesmos.
10. SESSÃO DO PREGÃO
Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do Pregão,
oportunidade em que não mais aceitará novo proponente, dando início ao recebimento
dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação,
exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
11. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
a) O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm a proposta Financeira
avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital;
b) O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez
por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais;
c) Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na
cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o
máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer
que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas;
d) Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem
empatadas, será realizado sorteio pelo Sistema Compras da Betha, em ato público,
para definir a ordem de apresentação dos lances.
e) A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções
administrativas previstas nestas Instruções.
12. DOS LANCES VERBAIS
a) As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de
lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos
e decrescentes, a partir da proposta financeira classificada de maior valor e os demais
lances, em ordem decrescente de valor, podendo o pregoeiro, definir no momento,
lances mínimos.
b) Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a
eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu representante,
por meio de telefone ou outros meios disponíveis.
c) Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor global, sem
que tenha havido oferta de lances verbais, a ordem de classificação dar-se-á mediante
novo sorteio a ser realizado, na mesma sessão pública, pelo Pregoeiro.
d) Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante
desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas
Instruções;
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e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das
propostas;
f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita e o valor estimado para a contratação.
12.1.Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
a) Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa
- ME – ou empresa de pequeno porte - EPP - será observado o disposto nos artigos
44 e 45, da Lei Complementar n. 123/06;
b) O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira
colocada não seja uma ME/EPP
c) As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o
direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da
primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos.
d) Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para
o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
e) Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes
primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
f) Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a
melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP
participante, prevalecerá a classificação inicial.
g) Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao
fornecedor classificado em primeiro lugar.
h) Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e lance, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei n. 8.666/93 e alterações.
i) Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio em ato público.
j) Aos proponentes vencedores não será necessário o envio de nova proposta
readequando os valores de acordo com os lances, tal readequação será feita
exclusivamente pelo sistema utilizado por esta Prefeitura.
13.DO JULGAMENTO
a) O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR ITEM
ofertado;
b) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
c) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
d) Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e
que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser
aceita.
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e) A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de
regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
f) A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666,
de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
g) Constatado o atendimento pleno às exigências edilícias, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
h) Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda
as Instruções, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto do certame.
i) Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para
que seja obtido um melhor preço;
j) Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos
do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo
Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes;
k) Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente
ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados no certame,
os envelopes “Documentação de Habilitação” inviolados, podendo, todavia, retê-los
até o encerramento da licitação.
14. IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO
a) Até dois dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
este edital, mediante manifestação por escrito e dirigida ao Pregoeiro, protocolada na
Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, sito à Rua Madre Maria Theodora, n.264, em
seu horário de expediente;
b) Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
c) O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as
quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis,
contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
d) Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para
responder pela Licitante;
e) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do
direito de recurso;
f) O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
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g) O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste
órgão e comunicado a todos os licitantes via correio eletrônico. O endereço de e-mail
deverá ser indicado na proposta. A Administração não se responsabiliza por e-mail
informado de forma errônea.
15. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
a) Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade
Competente.
b) Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará a
contratação, no prazo previsto neste edital.
16. DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DO FORNECIMENTO, DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA REVISÃO DE PREÇOS E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
DAS CONDIÇÕES GERAIS DA ATA
a) À(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar será assegurado o direito de
preferência ao registro de preço em ata.
b)
A Ata de registro de preços é um documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para eventual e futura contratação, na qual se registra
a(s) licitante(s) classificada(s) e o(s) item(ns) com os respectivo(s) valor(es) unitário(s).
c)
Homologado o procedimento, será convocada as classificadas, para, dentro do
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da comunicação, assinar a(s)
respectiva(s) Ata(s) de registro de preços, cuja minuta integra este edital, sob pena de
decair do direito ao registro de preços;
d) O prazo para a assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado e aceito por este Município;
e) Caso a(s) licitante(s) classificada(s) não assine(m) a(s) respectiva(s) ata(s) de
registro de preços, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da comunicação, ficará(ão)
sujeita(s) à penalidade de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado
para a contratação, obtido mediante a aplicação do valor unitário do(s) item(ns) sobre
a quantidade prevista para os 3 (três) meses de registro;
f) Na hipótese de ocorrência do previsto no subitem anterior, será emitida notificação
de cobrança à(s) licitante(s) classificada(s), que deverá(ão) fazer o recolhimento do
valor da multa aos cofres públicos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de
cobrança judicial;
g) Caso ocorra o disposto no item “c” será imediatamente convocada a licitante
classificada em segundo lugar, para a assinatura da Ata de registro de preços,
obedecendo aos mesmos critérios e procedimentos;
h) Ao assinar(em) a(s) ata(s), a(s) licitante(s) classificada(s) passará(ão) à
denominação de detentora(s) da ata, se comprometendo a cumprir(em) todas as
condições a serem praticadas, determinadas neste edital e na proposta apresentada;
i) O prazo de validade da Ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, a partir
da assinatura da ata, ficando a sua detentora obrigada a manter o seu preço
registrado por igual período.
17. DO FORNECIMENTO
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a) A formalização do pedido do serviço dar-se-á por intermédio do instrumento
denominado autorização de fornecimento;
b) O recebimento da autorização de fornecimento obrigará a detentora da ata a efetuar
a prestar o serviço pelo valor registrado;
c) A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar os produtos objeto dessa licitação,
toda vez que solicitada, conforme a necessidade das Secretarias.
d) c) Após a solicitação, a empresa terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias
para entrega, a contar da data do envio da Autorização de Fornecimento, expedida
pelo Setor de Compras e Licitações;
e) O(s) quantitativo(s) total(is) expresso(s) no edital é(são) estimado(s) e
representa(m) a(s) previsão(ões) deste município para as compras durante o período
de 12 (doze) meses;
f) Durante o prazo de validade da ata de registro de preços, sua detentora fica
obrigada a fornecer o serviço ofertado, nas quantidades indicadas por este Município
em cada autorização de fornecimento;
g) A existência do preço registrado não obriga este Município a firmar as contratações
que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
vigente, sendo assegurada à detentora da ata, preferência em igualdade de
condições;
h) No caso de desistência de fornecimento, ocorrerá o cancelamento do registro da
detentora da ata, sujeitando-se esta às sanções administrativas pertinentes.
18. DAS RESPONSABILIDADES DAS DETENTORAS DA ATA
a. Fornecer os serviços nas condições, no preço e no prazo, estipulados na etapa de
lances como vencedor;
b. A Empresa será obrigada a enviar o arquivo da NF para a contabilidade
(compras@ponteserrada.sc.gov.br) de acordo com a autorização de fornecimento que
deverá ser total, em caso de vir a NF em desacordo com a autorização do setor de
compras a mercadoria será devolvida;
c. O não cumprimento do disposto nos incisos anteriores facultará ao Município a
adoção de medidas objetivando possível rescisão contratual, incorrendo a detentora
da ata, conforme o caso, nas sanções administrativas cabíveis;
d. Manter durante o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e
qualificação que lhe foram exigidas na licitação;
e. Fornecer e arcar com as despesas relativas ao objeto licitado;
f. Entregar os objetos licitados dentro dos prazos estabelecidos no Edital;
g. Realizar manutenção preventiva no maquinário, antes da entrega;
h. Prestar assistência técnica e manutenção (mão de obra e ferramentas), sempre que
solicitado pela Contratante e durante todo o período da contratação, sem qualquer
ônus à Contratante;
i. Prestar garantia de qualidade dos produtos;
j. Manter, durante o prazo de validade do registro, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação;
k. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação.
19. DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
a) Efetuar o registro da licitante classificada em primeiro lugar, firmando a
correspondente ata de registro de preços;
b) Conduzir o procedimento relativo à eventual renegociação do(s) preço(s)
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registrado(s);
c) Acompanhar a entrega dos serviços, verificando o cumprimento do(s) prazo(s),
notificando à detentora da ata quaisquer reclamações ou solicitações havidas;
d) Aplicar as penalidades previstas para o(s) caso(s) de descumprimento do pactuado
nesta licitação;
e) Empenhar os recursos necessários garantindo o pagamento das Notas
Fiscais/Faturas em dia;
f)Publicar o extrato da ata de registro de preços e de seus aditivos, na forma da
legislação vigente.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a) Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do
estabelecido neste edital de Licitação, este Município poderá aplicar às licitantes e/ou
às detentoras da ata, as seguintes penalidades:
1. ADVERTÊNCIA: será aplicada na hipótese de infrações cometidas que
prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que correspondam a pequenas
irregularidades verificadas na execução deste instrumento, que venham ou não causar
dano à Administração ou a terceiros;
2. MULTAS: serão aplicadas por infrações que obstaculizem a concretização do
objeto licitado e compreenderão: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, limitada a
10% (dez por cento), sobre o valor total do(s) serviço(s) entregue(s) com atraso, sendo
descontada de imediato quando do pagamento da fatura; e 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor do serviço, pelo atraso
na substituição ou na regularização daquele entregue em desacordo com as
especificações; e
b) Caso a detentora da ata não efetue a substituição de que trata o item anterior, a
Administração encaminhará, após transcurso do prazo de 20 (vinte) dias contados do
vencimento do prazo estabelecido, notificação de cobrança à detentora da ata, que
deverá fazer o recolhimento aos cofres públicos, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a
partir de seu recebimento, sob pena de lançamento em dívida ativa e execução judicial
da cobrança;
c) As multas previstas são cumulativas, ou seja, umas sobre as outras, sendo os
limites incidentes sobre cada uma delas; e
d) Quando o valor da multa extrapolar o limite de 10% (dez por cento) e constatado o
prejuízo ao interesse público, o contratante poderá aplicar à contratada outras sanções
ou até mesmo iniciar o processo de rescisão contratual;
e) A licitante será sancionada com a pena de impedimento de licitar e contratar com
este município e será descredenciada do seu Cadastro de Fornecedores, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10% do valor estimado para a
contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
a. Fizer(em) declaração falsa;
b. Deixar (em) de entregar documentação ou apresentar(em) documentação falsa;
c. Ensejar(em) o retardamento da execução do objeto;
d. Não mantiver(em) a proposta;
e. Falhar(em) injustificadamente ou fraudar(em) a execução do contrato;
f. Comportar(em)-se de modo inidôneo ou cometer(em) fraude fiscal;
g. Fornecer(em) os produtos em desconformidade com o especificado;
h. Não substituir(em), no prazo estipulado, os produtos recusados por este Município;
e/ou
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i. Descumprir(em) os prazos e as condições previstas nesta licitação; e
j. Declaração negativa de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração
pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV
da Lei 8.666/93.
f) Além das penalidades citadas, a(s) licitante(s) e a(s) detentora(s) da ata ficará(ão)
sujeitas, ainda, ao cancelamento de sua(s) inscrição(ões) no Cadastro de
Fornecedores deste município e, no que couber, às demais penalidades referidas no
art. 87 da Lei n. 8.666/1993;
g) Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e
aceita pela Administração deste município, a(s) licitante(s) ou a(s) detentora(s) da ata,
conforme o caso, ficará(ão) isentas das penalidades mencionadas;
h) As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos da
lei.
I) Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observando-se o
contraditório e a ampla defesa.
21. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
a) A inexecução contratual ensejará a rescisão do avençado nesta licitação, nos
termos da Seção V, Capítulo III da Lei n. 8.666/1993, nos seguintes modos:
1.
Por ato unilateral e escrito do contratante, nos casos enumerados nos incisos I a
XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/93;
2.
Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização de aviso
prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, reduzida a termo no processo,
desde que haja conveniência para o contratante; ou
3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
b) O descumprimento, por parte da detentora da ata, de suas obrigações legais e/ou
contratuais assegura a este Município o direito de rescindir o contrato a qualquer
tempo, independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.
c) A rescisão, sujeitará a detentora da ata à multa rescisória de 10% (dez por cento)
sobre o saldo atualizado do valor do pedido/autorização de fornecimento, efetuado e
descumprido no momento de rescisão, independentemente de outras multas
aplicadas.
d) Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei,
observando-se o contraditório e a ampla defesa.
22. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1) A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração, sem
prejuízo das sanções previstas: Automaticamente:
a. Por decurso de prazo de vigência;
b. Quando não restarem fornecedores registrados; e
c. Quando o objeto e cláusulas estiverem cumpridas, inclusive seus aditamentos;
A pedido, quando:
d. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de
casos fortuitos ou de força maior; e
e. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
Por iniciativa da Administração, quando:
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f. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
g. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório;
h. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
i. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de
Preços;
j. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes desta Ata de Registro de Preços; e
k. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
2) A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá
ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a
aplicação das penalidades previstas na Cláusula Sétima, caso não aceitas as razões
do pedido;
3)A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que
deram origem ao registro de preços;
4)No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação.
23. DA REVISÃO DE PREÇOS
a) A relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da detentora da
ata e a retribuição deste município para a justa remuneração dos fornecimentos
poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial da proposta apresentada.
b) O pedido de revisão dos preços poderá ocorrer a qualquer tempo,
tempestivamente, antes da entrega do produto solicitado.
c) O pedido, devidamente instruído com provas que evidencie a necessidade da
revisão de preço, deverá ser endereçado ao Chefe do Poder Executivo, com
identificação do número da ata de registro de preço.
d) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação
da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na
revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
e) Na hipótese da detentora da ata solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que
requerer justificadamente, apresentando documento(s) que comprove(m) sua
procedência, tais como: lista de preços de fabricantes, matérias-primas, transporte,
nota fiscal de compras, referentes a data da apresentação da proposta e a data em
que ocorreu o desequilíbrio econômico-financeiro do pactuado.
f) Somente será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado se
configurada e comprovada a hipótese prevista no art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n.
8.666/93.
g) Não será apreciado o pedido de revisão de preços que não comprovar o
desequilíbrio sofrido.
24.DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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a) Este município pagará à Contratada, mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, com aceite e liquidação pelo responsável, a importância correspondente
ao fornecimento efetuado, entregue de acordo com as condições estabelecidas no
presente edital, e mediante a apresentação das CNDS exigidas nesta licitação, 30
(trinta) dias após o recebimento da nota fiscal.
b) Todas as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela Contratada deverão conter, em local
de fácil visualização, a indicação do número da ata de registro de preços e o número
da autorização de fornecimento correspondente.
c) A contratada entregará a nota fiscal na prefeitura municipal;
d) A contratada deverá manter seu cadastro de fornecedores atualizados;
e) A Nota Fiscal/Fatura que não estiver de acordo com o estabelecido não será
aprovada por este Município e será devolvida à contratada para as necessárias
correções, oportunidade que será sobrestado o processo de pagamento, até que
sejam corrigidos os problemas apontados.
f) A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada por este Município em hipótese
alguma servirá de pretexto para que a licitante suspenda quaisquer fornecimentos.
g) Serão automaticamente suspensos/sobrestados os pagamentos quando os
produtos estiverem em desconformidade com o solicitado até que se configure a
regularização/substituição dos produtos, bem como das empresas que não estejam
regulares com o fisco.
h) Este Município compromete-se a efetuar o pagamento até 30 (trinta) dias após
cumpridas as condições de pagamento supracitadas.
25.DOS ADITAMENTOS
Para Registro de Preços conforme Decreto Municipal n. 402 de 09/05/2016 não há
previsão de aditamentos.
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem documentação
e/ou elaborarem proposta relativa ao presente pregão;
b) Recomenda-se às licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão com antecedência
de 15 (quinze) minutos do horário previsto para protocolo dos envelopes.
c) É fundamental a presença da licitante ou de seu representante, para o exercício
dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
d) A Prefeitura Municipal de Ponte Serrada reserva-se o direito de filmar e/ou gravar
as Sessões Públicas deste Pregão.
e) Informações verbais prestadas por integrantes da Administração Municipal de
Ponte Serrada não serão consideradas como motivos para impugnações.
f) Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o dia de vencimento, somente iniciando e vencendo nos dias de
expediente.
g) Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas nas
Leis Federais n. 8.666/93, e n. 10.520/02, e, se for o caso, conforme disposições da
Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações
pertinentes à material.
h) No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser: Adiada a abertura da licitação;
Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
i) Alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º do artigo 21 da Lei
n. 8.666/93;
i) O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto
da presente licitação é o da Comarca de Ponte Serrada, SC, excluído qualquer outro.
27. ANEXOS DO EDITAL
Integram este Edital, os seguintes anexos:
Anexo I – Itens do Processo e valor máximo;
Anexo II- Termo de Credenciamento;
Anexo III- Declaração da Lei Orgânica;
Anexo IV - Modelo de Declaração Unificada;
Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços.
Ponte Serrada/SC, 19 de abril de 2022.

ALCEU ALBERTO
WRUBEL:469966
30959

Assinado de forma digital por ALCEU
ALBERTO WRUBEL:46996630959
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=82895970000167,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=ALCEU ALBERTO WRUBEL:46996630959
Dados: 2022.04.19 16:38:15 -03'00'

ALCEU ALBERTO WRUBEL
Prefeito Municipal

Este edital foi analisado e aprovado por:

André Luiz Panizzi
OAB/SC: 23.051
Assessor Jurídico
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PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 46/2022
PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
MENOR PREÇO POR ITEM
ANEXO II
TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa . . . . . . . , inscrito no CNPJ n. . . . . . . , com sede à . . . . . . , neste ato
representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de
mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes
para junto ao Município de Ponte Serrada, praticar os atos necessários com relação à
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N. XX/2022, SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO N.XX/2022 , usando dos recursos, interpô-los, apresentar
lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar, desistir,
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,
substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo
por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação.
Ponte Serrada, xx de xx de 2022.

Local, data e assinatura do representante legal
- Os DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO deverão ser apresentados em original,
por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive
expedido via Internet;
- As assinaturas em caso de preposto, deverão ser reconhecidas por cartório
competente ou por servidor da Administração.
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PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 46/2022
PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
MENOR PREÇO POR ITEM

DECLARAÇÃO DA LEI ORGÂNICA
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO
PROIBIDOS DE CONTRATAR COM O MUNICÍPIO CONFORME ARTIGO 89 DA LEI
ORGANICA DO MUNICÍPIO
DECLARAÇÃO
……………………………………………….,
inscrita
no
CNPJ
n°
……………………………., sediada na rua …………………….., cidade de Ponte
Serrada/SC, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)……………………...,
portador(a) da Carteira de Identidade n° …………….. e do CPF n°
………………………………... DECLARA que não possui em seu quadro societário
servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia
mista, parentesco com o Prefeito, o Vice-Prefeito, Assessores, Secretários e Diretores
e as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou
consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como os Vereadores e as
pessoas ligadas a estes por matrimônio ou parentesco afim ou consangüíneo, ou por
adoção, até o primeiro grau, não poderão contratar com o Município.
Ponte Serrada, xx de xx de 2022.
___________________________________________
Nome e assinatura do responsável legal
- Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em original, por
cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive
expedido via Internet;
- As assinaturas em caso de preposto, deverão ser reconhecidas por cartório
competente ou por servidor da Administração.
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PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 46/2022
PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
MENOR PREÇO POR ITEM

DECLARAÇÃO UNIFICADA
A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ
n.__________________, Inscrição Estadual n. _________________sediada
(endereço completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei,
para efeitos do Pregão Presencial N.XX conforme segue:
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES
- DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/93, acrescido
pela Lei n. 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos;
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº
10.520/2002
- DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação bem como o
cumprimento do PRAZO DE ENTREGA dos itens que foi vencedora, conforme o
exigido no edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal n.
10.520/02;
Ponte Serrada, xx de xx de 2022.
___________________________________________
nome e assinatura do responsável legal
-Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em original, por
cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive
expedido via Internet;
-As assinaturas em caso de preposto, deverão ser reconhecidas por cartório
competente ou por servidor da Administração.
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PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
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ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Aos ............................, na Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, nos termos da Lei n.
10.520/02, publicada no DOU de 18/07/02, e os Decretos n.s 1.344/06 e 1.402/06,
das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N. XX,
RESOLVE registrar os preços auferidos no certame licitatório ante transcrito, cujo
objeto é PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE
12 (DOZE) MESES PARA POSSÍVEL ............... , conforme consta no anexo I do
certame supra transcrito, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos
preços, oferecidos pela empresa ................................, situada na ......................,
município de ......................., inscrita no CNPJ sob n. ................. e no Cadastro de
Contribuintes Estaduais n. ............................., cuja proposta foi classificada em 1º
lugar para os itens abaixo elencados, com características e condições de execução
individualizadas.
Valor Total Registrado
A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar os itens dessa licitação sem
obrigatoriedade de quantidade mínima, conforme a necessidade da Secretaria
Municipal;
Após a solicitação, a empresa terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para
entrega, a contar da data do envio da Autorização de Fornecimento, expedida pelo
Setor de Compras e Licitações;
Fica consignado que o preço registrado na presente ata é válido pelo prazo de 12
(doze) meses contados da data de sua assinatura.
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa,
nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n. 8.666/93 e posteriores
alterações, com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que
caiba à contratada direito a qualquer indenização.
A rescisão contratual poderá ser:
Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93;
Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços, objeto deste Contrato, sujeita-se a
contratada às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93.
Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n.
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Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelas partes.

PREFEITO MUNICIPAL

Analisado e aprovado por:
ANDRÉ LUIZ PANIZZI
Assessor Jurídico
OAB/SC N. 23.051
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Porto Belo
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022 - FMS

Publicação Nº 3839850

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 055052051E867491D14FBD81CCFD338C6B8A7DE0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade de licitação: Pregão Nº 012/2022 - Pregão Eletrônico Nº 012/2022 - FMS
Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: REGISTRO DE PREÇO - Aquisição de autoclaves horizontais analógicas de mesa, para atender as necessidades do Fundo Municipal
de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Data e local de entrega da sessão eletrônica: Até às 08h30min do dia 04/05/2022, no site www.portaldecompraspublicas.com.br
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site da Prefeitura Municipal, no link Licitações, no site www.portaldecompraspublicas.com.br e no Setor de Licitações da PMPB, Rua José Guerreiro Filho, nº 265, Centro, Porto Belo/SC.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 - ramal
237.
Porto Belo, 19 de abril de 2022
Joel Orlando Lucinda
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022 - PMPB

Publicação Nº 3839853

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 297A3B7E3287FAF3DFBFAAACAD2D5185B16FC4C8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade de licitação: Pregão Nº 051/2022 - Pregão Eletrônico Nº 048/2022 - PMPB
Tipo de licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇO - Contratação de empresa especializada em fornecer o serviço de Aerolevantamento, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I deste edital.
Data e local de entrega da sessão eletrônica: Até às 08h30min do dia 04/05/2022, no site www.portaldecompraspublicas.com.br
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site da Prefeitura Municipal, no link Licitações, no site www.portaldecompraspublicas.com.br e no Setor de Licitações da PMPB, Rua José Guerreiro Filho, nº 265, Centro, Porto Belo/SC.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 - ramal
237.
Porto Belo, 19 de abril de 2022
Joel Orlando Lucinda
Prefeito Municipal
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Pouso Redondo
Prefeitura
EDITAL Nº 38/2022 DE 19/04/2022 - CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR ACT/ENSINO
FUNDAMENTAL

Publicação Nº 3839620

EDITAL Nº 38/2022 de 19/04/2022
Chamada Pública para contratação de professor ACT/Ensino Fundamental
A Secretaria Municipal da Educação e Cultura torna público, pelo presente, as normas da CHAMADA PÚBLICA das vagas remanescentes do
edital 01/2021 para a contratação de professores que irão atuar no ano de 2022.
1. Os candidatos interessados deverão dirigir-se à Secretaria Municipal de Educação e Cultura às 07horas30min do dia 22 de abril de 2022
(sexta-feira).
2. QUADRO DE VAGAS
2.1 – Unidade de Ensino: CE Pombinhas
Carga Horária: 20 horas Vespertino
Disciplina: Professor Regente 2º Ano
3. CRITÉRIOS PARA ESCOLHA:
3.1- Professores habilitados: Licenciatura na DISCIPLINA ESPECIFICA.
3.2- Professores não habilitados: Cursando a disciplina
3.2.1 - Formado em outras disciplinas
3.2.2 - Cursando outras disciplinas
3.3 - O candidato terá direito a escolha de uma única vaga deste edital
3.4 - Havendo dois ou mais professores licenciados interessados na vaga com a mesma formação o primeiro critério de desempate será
curso de especialização, persistindo o empate, ficará com a vaga o mais idoso.
3.5 - Havendo dois ou mais professores não habilitados interessados na vaga será dada à preferência ao que tiver cursando maior fase do
curso de graduação na disciplina, persistindo o empate ficara com a vaga o mais idoso. Não havendo interessados que estejam cursando
licenciatura na disciplina será levado em consideração os itens b.1, b2, deste edital.
3.6 - Somente poderão escolher a vaga quem tiver em mãos o certificado de conclusão da graduação de maior nível ou o atestado de frequência na fase atual.
3.7 - Os casos omissos nesse edital, serão julgados pela equipe da Secretaria da Educação e Cultura.
3.8 - Não será permitido troca de vagas.
Pouso Redondo, 19 de abril de 2022.
Elizabeth Aparecida Oliveira Ribeiro
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2022 DE 12/04/2022 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONSTITUIR
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E ESTABELECER, POR MEIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, AS MEDIDAS NECESSÁRIAS
À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA EM DECORRÊNCIA DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA RELATIVA
ÀS OBRAS NA RUA VEREAD

Publicação Nº 3839382

LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2022 DE 12/04/2022
Autoriza o Poder Executivo Municipal a constituir créditos tributários e estabelecer, por meio de atos administrativos, as medidas necessárias
à cobrança da Contribuição de Melhoria em decorrência da valorização imobiliária relativa às obras na Rua Vereador Willy Fritsche, e dá
outras providências.
RAFAEL NEITZKE TAMBOZI, Prefeito do Município de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e com
fundamento na Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:
Capítulo I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º - O Poder Executivo Municipal constituirá os créditos tributários relativos a Contribuição de Melhoria pela valorização imobiliária
decorrente de obras a serem executadas, tendo como limite total as despesas públicas realizadas e como limite individual, o acréscimo de
valor que resultar para cada imóvel beneficiado, compreendendo as obras de pavimentação asfáltica e construção de calçadas padronizadas
a serem realizadas na Rua Vereador Willy Fritsche, bairro Boa Vista, as quais compreendem a execução pavimentação asfáltica, execução de
meio fio pré moldado, reaterro de passeios, construção de passeios os quais serão pavimentados em paver, inclusive com podotátil, numa
extensão de 113,25 metros, sendo que a construção dos passeios ocorrerá em 497,00 m².
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Parágrafo Único: O custo público total/orçamento estimado no que se refere a consecução das obras do referido projeto, corresponde à
quantia de R$ 122.407,20 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e sete reais e vinte centavos), sendo que caberá aos moradores a absorção
de 100% da obra, conforme planilha de orçamento.
Art. 2º - O Sujeito Passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, de imóvel
localizado na área de influência da obra, assim entendido os imóveis lindeiros dos trechos a serem construídos.
§ 1º - Consideram-se, também, influenciados pela obra, os bens imóveis que tenham acesso, à via ou logradouro beneficiado pela construção dos passeios, por passagens particulares, servidões de passagem e outros assemelhados.
§ 2º - Os bens indivisos serão lançados em nome de qualquer um dos titulares, a quem caberá o direito de exigir dos demais as parcelas
que lhes couberem.
§ 3º - Na hipótese de haver condomínio, o tributo será lançado em nome de todos os condôminos que serão responsáveis na proporção
de suas cotas.
Art. 3º - Responde pelo pagamento da Contribuição de Melhoria o proprietário do imóvel ao tempo do seu lançamento, e esta responsabilidade se transmite aos adquirentes e sucessores, a qualquer título, do domínio do imóvel.
Art. 4º - O Poder Executivo Municipal determinará as providências para a elaboração dos atos administrativos que se fizerem necessários
para o cumprimento desta Lei Complementar.
Art. 5º - A contribuição de melhoria tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras realizadas pelo Poder Executivo Municipal, conforme abrangência definida no art. 2º desta lei.
§ 1º - A base de cálculo da contribuição de melhoria é a valorização do imóvel gerado pela obra realizada, limitado ao custo da obra.
§ 2º - A apuração da Contribuição de Melhoria far-se-á rateando o valor apurado pela valorização dos imóveis em cada zona de influência,
considerando sua testada, área, finalidade de exploração econômica e outros elementos, isolados ou conjuntamente, limitado o valor ao
custo público da obra, excetuadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização, desapropriações e outras pertinentes às obras.
§ 3º - Correrão por conta do Município as quotas relativas aos imóveis de seu patrimônio, caso existam.
Capítulo II
Dos Atos Preparatórios
Art. 6º - A administração municipal divulgará, mediante edital prévio, lista de todos os imóveis beneficiados que integram a zona de influência da respectiva obra, memorial descritivo do projeto, orçamento detalhado de seu custo e determinação da parcela do custo público das
obras a ser ressarcida pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados que não aderiram ao regime
de parceira.
Art. 7º - A Administração Municipal fixará o valor imobiliário dos imóveis que se encontram dentro da zona de influência da obra, descritos
no art. 2º desta lei.
§ 1º - As avaliações dos imóveis, prévia e posterior à realização da obra, serão efetivadas, por Comissão destinada a este fim, independentemente dos valores que constarem no cadastro municipal, sem prejuízo de sua utilização se estiver atualizado de acordo com o valor de
mercado.
§ 2º - A Comissão que trata o parágrafo anterior será composta por, no mínimo, quatro membros, designados pelo Chefe do Executivo
Municipal através de Decreto, dentre os quais deverão figurar, obrigatoriamente, um corretor de imóveis e um engenheiro civil.
Art. 8º - O cálculo para avaliação inicial deverá ser realizado considerando os seguintes fatores:
I - Fator de valorização (Fv) – posição geográfica do imóvel;
II - Fator de medidas (Fm) – relação entre a testada e profundidade do terreno (área);
III - Fator gleba (Fg) – correção de distorções relacionadas aos dimensionamentos acima ou abaixo da média dos imóveis;
IV – Fatores construtivos como estrutura, estado de conservação e padrões construtivos.
§ 1º - O valor médio do metro quadrado (VM) da zona de influência será apurado com dados do mercado imobiliário local ou outras fontes.
Art. 9º - Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra, têm o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação do Edital, para a impugnação de qualquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
§ 1º - A impugnação deverá ser dirigida à Secretaria de Administração e Fazenda, através de petição protocolada e fundamentada, nos
termos da legislação tributária municipal vigente.
§ 2º - Os requerimentos de impugnação, como também quaisquer recursos administrativos não suspendem o início ou prosseguimento das
obras.
Capítulo III
Dos Atos Posteriores à Execução da Obra
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Art. 10 - Após a conclusão da obra, a administração municipal, através de Comissão designada para este fim, realizará nova avaliação dos
imóveis inseridos na zona de influência da obra, apurando o valor de cada imóvel após a execução da mesma, a fim de estabelecer o diferencial de valorização, assim entendido como sendo a diferença entre o valor anterior à obra e posterior à obra.
Parágrafo Único: Os valores obtidos nas avaliações, antes e depois da execução das obras, serão considerados para efeito da observância
dos limites individuais da cobrança da contribuição de melhoria, que não poderá ser superior ao limite de valorização individual de cada
imóvel.
Art. 11 - O cálculo para avaliação final deverá ser realizado considerando os seguintes fatores:
I - Fator de valorização (Fv) – posição geográfica do imóvel;
II - Fator de medidas (Fm) – relação entre a testada e profundidade do terreno (área);
III - Fator gleba (Fg) – correção de distorções relacionadas aos dimensionamentos acima ou abaixo da média dos imóveis;
IV – Fatores construtivos como estrutura, estado de conservação e padrões construtivos.
§ 1º - O valor médio do metro quadrado (VM) da zona de influência será apurado após a realização da obra com dados do mercado imobiliário local ou outras fontes.
§ 2º - A valorização do imóvel individualizado (VI) será apurada pela diferença entre valor posterior (VP) e o valor anterior à obra (VA):
VI = VP – VA
Art. 12 - O cálculo para efetivo lançamento de Contribuição de Melhoria tem como limite total a despesa pública realizada com a execução
da obra e como limite individual o acréscimo do valor que a obra resultar para cada imóvel, que deverá ser rateado entre os imóveis por ela
beneficiados proporcionalmente ao custo público da obra a ser absorvido pelo contribuinte e em função de fatores individuais de valorização.
§ 1º – A valorização do imóvel individualizado (VI) será dividida pelo valor apurado da soma de todas as valorizações dos imóveis individualizados da zona influência (VI total), resultando no percentual individual de valorização (PVI):
PVI = VI ÷ VI total
§ 2º - O valor de rateio (VR) será o custo público da obra, descontado fator de absorção do Município, multiplicado pelo percentual individual
de valorização:
VR = (custo público da obra – fator de absorção) x PVI
Art. 13 - O Edital de Lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado, após a execução das obras, contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I - demonstrativos de custos e valorização de cada imóvel;
II - valor da Contribuição de Melhoria lançada;
III - prazo para o seu pagamento, suas prestações e vencimentos;
IV - prazo para a impugnação;
V - forma de pagamento.
§ 1º - Os contribuintes terão o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação do Edital, para promover a impugnação de qualquer
dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
§ 2º - A impugnação deverá ser dirigida à Secretaria de Administração e Fazenda, através de petição protocolada, devidamente fundamentada, nos termos da legislação tributária municipal vigente.
§ 3º - A impugnação, como também quaisquer recursos administrativos não terão efeito de obstar à administração a prática dos atos necessários ao lançamento e cobrança da contribuição de melhoria.
Art. 14 - O lançamento e cobrança da contribuição de melhoria poderão ser efetuados em relação a parcelas concluídas da obra.
§ 1º - A conclusão parcial das obras poderá ensejar o lançamento e cobrança do tributo em relação aos imóveis cuja obra tenha alcançado
integralmente a respectiva testada.
§ 2º - O limite total da contribuição de melhoria, para efeito deste artigo, corresponde ao custo para a conclusão do respectivo trecho da
obra.
§ 3º - Após a conclusão total da obra inicialmente projetada, caberá a administração municipal promover os cálculos da contribuição devida,
devendo promover a imediata devolução do montante excedente se já houver sido paga, abater o valor nas parcelas pendentes ou promover
o lançamento e cobrança do valor eventualmente faltante.
Capítulo IV
Do Lançamento e Arrecadação da Contribuição de Melhoria
Art. 15 - A Contribuição de Melhoria será lançada em nome do sujeito passivo, com base nos dados constantes do Cadastro Imobiliário,
aplicando-se, no que couber, as normas estabelecidas para os Impostos Predial e Territorial Urbano.
Art. 16 - Além da notificação de lançamento por edital, a administração municipal, a seu critério, poderá notificar o sujeito passivo quanto
ao lançamento da Contribuição de Melhoria pela entrega do aviso, no local do imóvel ou endereço pelo contribuinte constante dos cadastros
municipais.
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Parágrafo Único: No caso de terreno não edificado, a notificação far-se-á pela entrega do aviso no local para esse fim indicado pelo sujeito
passivo, para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
Art. 17 - O pagamento da contribuição de melhoria poderá ser feito a vista, com 10% (dez por cento) de desconto, ou parcelado, de acordo
com o disposto no Art. 408, do Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº 005, de 08 de dezembro de 2009.
Art. 18 - A falta de pagamento da Contribuição de Melhoria, nos prazos regulamentares, implicará na cobrança de:
I - atualização monetária do principal, conforme Art. 56, I, da Lei Complementar nº 005, de 08 de dezembro de 2009;
II - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme Art. 56, II, da Lei Complementar nº 005, de 08 de dezembro de 2009;
III - multa, sobre o valor atualizado, graduada em até 10% (dez por cento), na forma do Art. 56, III, da Lei Complementar nº 005, de 08
de dezembro de 2009.
Capítulo V
Das Disposições Finais
Art. 19 - Aplicam-se aos atos e fatos abrangidos por esta Lei Complementar as demais disposições da legislação tributária municipal, naquilo
que for omissa e desde que não explicitamente contrárias.
Art. 20 - Esta Lei Complementar entra em vigor a partir de sua publicação.
Pouso Redondo, 12 de abril de 2022.
RAFAEL NEITZKE TAMBOZI
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2022 DE 12/04/2022 - DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO, CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E O FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3839389

LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2022 DE 12/04/2022
Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, cria o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento
Básico, e dá outras providências.
RAFAEL NEITZKE TAMBOZI, Prefeito do Município de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e com
fundamento na Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1º - A Política Municipal de Saneamento Básico de Pouso Redondo tem como objetivo, respeitadas as competências da União e do Estado, melhorar a qualidade da sanidade pública e manter o Meio Ambiente equilibrado, buscando o desenvolvimento sustentável e fornecer
diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação e recuperação da qualidade e salubridade ambiental, cabendo a
todos o direito de exigir a adoção de medidas nesse sentido.
Parágrafo Único: Para os efeitos desta lei considera-se saneamento básico o conjunto de serviços, infra-estrutura e instalações operacionais
de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água
potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumento de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;
d) drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana
de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas
pluviais drenadas nas áreas urbanas.
Art. 2º - Para o estabelecimento da Política Municipal de Saneamento Básico de Pouso Redondo serão observados os seguintes princípios
fundamentais:
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I – universalização do acesso;
II – integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento
básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;
III – abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde
pública e à proteção do meio ambiente;
IV – disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à
segurança da vida e do patrimônio público e privado;
V – adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;
VI – articulação com políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção
ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o
saneamento básico seja fator determinante;
VII – eficiência e sustentabilidade econômica;
VIII – utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e
progressivas;
IX – transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados;
X – controle social;
XI – segurança, qualidade e regularidade;
XII – integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.
CAPÍTULO II
DO INTERESSE LOCAL
Art. 3º - Para o cumprimento do disposto no Artigo 30 da Constituição Federal, no que concerne ao Saneamento Básico, considera-se como
de interesse local:
I - o incentivo à adoção de posturas e práticas sociais e econômicas ambientalmente sustentáveis;
II - a adequação das atividades e ações econômicas, sociais, urbanas e do Poder Público, às imposições do equilíbrio ambiental;
III - a busca permanente de soluções negociadas entre o Poder Público, a iniciativa privada e sociedade civil para a redução dos impactos
ambientais;
IV - a adoção no processo de planejamento, de normas relativas ao desenvolvimento urbano e econômico que priorizem a proteção ambiental, a utilização adequada do espaço territorial e dos recursos naturais e que possibilitem novas oportunidades de geração de emprego
e renda;
V - a ação na defesa e conservação ambiental no âmbito regional e dos demais Municípios vizinhos, mediante convênios e consórcios;
VI - a defesa e conservação das áreas de mananciais, das reservas florestais e demais áreas de interesse ambiental;
VII - o licenciamento e fiscalização ambiental com o controle das atividades potencial ou efetivamente degradadoras e poluidoras;
VIII - a melhoria constante da qualidade do ar, da água, do solo, da paisagem e dos níveis de ruído e vibrações, mantendo-os dentro dos
padrões técnicos estabelecidos pelas legislações de controle de poluição ambiental federal, estadual e municipal no que couber;
IX - o acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos;
X - a captação, o tratamento e a distribuição de água, assim como o monitoramento de sua qualidade;
XI - a coleta, a disposição e o tratamento de esgotos;
XII - o reaproveitamento de efluentes destinados a quaisquer atividades;
XIII - a drenagem e a destinação final das águas;
XIV - o cumprimento de normas de segurança no tocante à manipulação, armazenagem e transporte de produtos, substâncias, materiais e
resíduos perigosos ou tóxicos;
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XV - a conservação e recuperação dos rios, córregos e matas ciliares e áreas florestadas;
XVI - a garantia de crescentes níveis de salubridade ambiental, através do provimento de infra-estrutura sanitária e de condições de salubridade das edificações, ruas e logradouros públicos;
XVII - monitoramento de águas subterrâneas visando à manutenção dos recursos hídricos para as atuais e futuras gerações, exigindo o
cumprimento da legislação.
DOS ÓRGÃOS EXECUTORES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Art. 4º - A execução da Política Municipal de Saneamento Básico de Pouso Redondo, será executada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente e distribuída de forma transdisciplinar em todas as Secretarias e órgão da Administração Municipal, respeitadas as
suas competências.
CAPÍTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB
Art. 5º - Fica criado o Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB, como órgão da Administração Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente.
§ 1º - Os recursos do FMSB serão aplicados exclusivamente em saneamento básico no espaço geopolítico do Município, após consulta ao
Conselho Municipal de Saneamento.
§ 2º - A supervisão do FMSB será exercida na forma da legislação própria e, em especial, pelo recebimento sistemático de relatórios, balanços e informações que permitam o acompanhamento das atividades do FMSB e da execução do orçamento anual e da programação
financeira aprovados pelo EXECUTIVO MUNICIPAL.
Art. 6º - Os recursos do FMSB serão provenientes de:
I - repasses de valores do Orçamento Geral do Município;
II - percentuais da arrecadação relativa a tarifas e taxas decorrentes da prestação dos serviços de captação, tratamento e distribuição de
água, de coleta e tratamento de esgotos, resíduos sólidos e serviços de drenagem urbana;
III - valores de financiamentos de instituições financeiras e organismos multilaterais públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros;
IV - valores a Fundo Perdido, recebidos de pessoas jurídicas de direito privado ou público, nacionais ou estrangeiras;
V - doações e legados de qualquer ordem.
Art. 7º - O resultado dos recolhimentos financeiros será depositado em conta bancária exclusiva e poderão ser aplicados no mercado financeiro ou de capitais de maior rentabilidade, sendo que tanto o capital como os rendimentos somente poderão ser usados para as finalidades
específicas descritas nesta Lei.
Art. 8º - O Orçamento e a Contabilidade do FMSB obedecerão às normas estabelecidas pela Lei n° 4.320/64 e Lei Complementar 101/2000,
bem como as instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e as estabelecidas no Orçamento Geral do Município
e de acordo com o princípio da unidade e universalidade.
Parágrafo Único: Os procedimentos contábeis relativos ao FMSB serão executados pela Contabilidade Geral do Município.
Art. 9º - A administração executiva do FMSB será de exclusiva responsabilidade do Município.
Art. 10 - O Prefeito Municipal, por meio da Contadoria Geral do Município, enviará, mensalmente, o Balancete ao Tribunal de Contas do
Estado, para fins legais.
CAPÍTULO IV
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
Art. 11 - Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento, cuja composição, será formada paritariamente por representantes da Sociedade
Civil de Pouso Redondo, e de Secretarias Municipais e outros órgãos públicos, todos nomeados pelo Prefeito Municipal para um mandato
de 02 (dois) anos.
Art. 12 - O Conselho Municipal de Saneamento terá caráter consultivo das atividades decorrentes da execução da Política Municipal de
Saneamento.
Art. 13 - O Presidente do Conselho Municipal de Saneamento será eleito entre os membros efetivos deste Conselho.
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Art. 14 - O Conselho deliberará em reunião própria, suas regras de funcionamento que comporão seu regimento interno, a ser homologado
pelo Chefe do Poder Executivo, onde constará entre outras, a periodicidade de suas reuniões.
CAPÍTULO V
DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Art. 15 - O Município elaborará, conforme o disposto na Lei Federal 11.445, de 05/01/2007 atualizada pela Lei Federal 14.026 de 15/07/2020,
o PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.
Art. 16 - O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO terá por escopo:
a) diagnóstico, com indicadores, apontando as causas das deficiências detectadas;
b) objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização, soluções graduais e progressivas;
c) programas projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, compatível com planos plurianuais e outros correlatos,
identificando possíveis fontes de financiamento;
d) ações para emergências e contingências;
e) mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia dos sistemas de operação de saneamento;
f) os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 10 (anos) anos.
Art. 17 - O Município delegará a competência da regulação e fiscalização dos serviços de água e esgoto ao ÓRGÃO REGULADOR.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 18 - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores Projeto de Lei Específico abrindo crédito especial e criando o orçamento da
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente e do Fundo Municipal de Saneamento Básico.
Art. 19 - Os reajustes de tarifas de serviço serão realizados observando o intervalo mínimo de 12 (meses), de acordo com as normas legais,
regulamentares e contratuais.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 21 – Revogam-se as disposições em contrário.
Pouso Redondo, 12 de abril de 2022.
RAFAEL NEITZKE TAMBOZI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal
PORTARIA 011/2022

Publicação Nº 3839354

PORTARIA Nº 011/2022 de 18.04.2022
Estabelece Ponto Facultativo no Âmbito do Poder Legislativo Municipal.
RICARDO RAFAEL PATERNO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pouso Redondo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno..
RESOLVE:
Art. 1º. Fica estabelecido Ponto Facultativo no Âmbito do Poder Legislativo Municipal de Pouso Redondo, no dia 22(sexta-feira) de abril de
2022.
Parágrafo Único – O Expediente da Câmara retornará em sua normalidade no dia 25(segunda-feira) de abril de 2022, das 08:00 às 12:00
horas e das 14:00 às 17:00 horas.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Pouso Redondo, 18 de abril de 2022
RICARDO RAFAEL PATERNO
Presidente da Câmara
Registre-se, Publique-se
MOACIR SILVIO AGUSTINI
Diretor de Secretaria
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Praia Grande
Prefeitura
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.° 17/2022 - PMPG

Publicação Nº 3839925

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DF9E5CBD3C822C1361B13D67D925DBF2FAB73B44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 48/2022
PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA UM EVENTUAL FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS
AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, REALIZADAS POR MEIO DO CRAS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
- SCFV E COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA-PAIF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA
SECRETARIA DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.
ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 08:15 HORAS DO DIA 05/05/2022.
ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 08:30 HORAS DO DIA 05/05/2022.
O EDITAL E ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER OBTIDOS NO SEGUINTE ENDEREÇO E HORÁRIO: RUA IRINEU BORNHAUSEN, 320, CENTRO, NOS DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 07:30H ÀS 11:30H E DAS 13:00H ÀS 17:00H OU PELO TELEFONE 048 3532-0132.
PRAIA GRANDE-SC, 19 DE ABRIL DE 2022.
ELISANDRO PEREIRA MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
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Presidente Getúlio
Prefeitura
EXTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2022 – FMS

Publicação Nº 3839364

EXTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2022 – FMS
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CNPJ 11.415.051/0001-0 E GRAFICA HELLMANN LTDA - CNPJ 08.520.077/0001-02 - Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - Processo Administrativo Nº 12/2022
- Prazo: Vigência 18 de abril de 2022 até o dia 17 de abril de 2023

HOMOLOGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2022

Publicação Nº 3840848

AVISO DE RATIFICAÇÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO
INEXIGIBILIDADE Nº 12/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2022
O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU PREFEITO MUNICIPAL, QUE RATIFICA A INEXIGIBILIDADE Nº 12/2022, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
PARTES: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO - CNPJ 83.102.434/0001-20 – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL APRISCO – CNPJ 11.712.4565/0001-09 - VALOR: R$112.080,00 – OBJETO “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATÉ 18 ANOS INCOMPLETOS NA MODADLIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL” - PRAZO: VIGÊNCIA 19/04/2022 A 18/04/2023.
NELSON VIRTUOSO – PREFEITO
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Publicação Nº 3840890

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO
ESTADO DE SANTA CATARINA

Poder Executivo Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 2.454, DE 19 DE ABRIL DE 2022
Cria função gratificada no Programa Estratégia Saúde
da Família (ESF) regulado na Lei Complementar nº
2.277/2006 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Ficam criados no Programa Estratégia Saúde da Família (ESF), na Lei Complementar nº
2.277/2006, os Anexos III e IV, Quadro de Função Gratificada e Quadro de Atribuições da Função
Gratificada.
Art. 2º Fica alterado o inciso I do artigo 4º da Lei Complementar nº 2.277/2006, passando a viger
nos seguintes termos:
“I – receber atribuições, funções ou encargos estranhos aos previsto no ANEXO II desta lei,
exceto quando nomeado para o desempenho das atribuições e funções previstas nos Anexos III e IV
da presente lei. ”
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio (SC), em 19 de abril de 2022.

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

Praça Otto Muller, nº 10 – Centro – Caixa Postal nº 64 – Fone: (47) 3352-5500
CNPJ nº 83.102.434/0001-20
CEP: 89150-000 – PRESIDENTE GETÚLIO – SANTA CATARINA
E-mail: gabinete@presidentegetulio.sc.gov.br Acesse: presidentegetulio.atende.net
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VENC. MENSAL EM R$
2.208,75
(dois mil, duzentos e oito reais e
setenta e cinco centavos)

CARGA HORÁRIA SEMANAL
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PROGRAMA/CONVÊNIO
FUNÇÃO GRATIFICADA
Nº. DE VAGAS
01
ESTRATÉGIA SAÚDE
COORDENADOR MUNICIPAL DE
DA FAMÍLIA
SAÚDE do ESF
ESF

QUADRO DE FUNÇÃO GRATIFICADA

ANEXO III
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✔Garantir e realizar com a equipe o planejamento local em saúde, orientar o processo de territorialização, programação das ações das equipes e a organização
da agenda dos profissionais; ✔Organizar e monitorar a gestão e o processo de trabalho das equipes, garantindo espaço para as reuniões de equipe; ✔Organizar
os serviços para garantir a coordenação do cuidado das ações no território e a integração das ações da UBS ou USF; ✔Instituir e garantir os fluxos definidos
na RAS. Apoiar o cuidado continuado e compartilhado (referência e contra-referência) entre equipes e pontos de atenção; ✔ Instituir os protocolos de
Enfermagem em conformidade com as boas práticas definidas pelo Conselho Regional de Enfermagem ( COREN/SC) ✔ Instituir as linhas de cuidado,
buscando produzir atenção integral e resolver a grande maioria dos problemas de saúde das pessoas; ✔ Instituir estratégias de monitoramento e avaliação da
qualidade e a consistência dos dados inseridos nos sistemas de informação e utilizá-los no planejamento das ações; ✔Instituir canais de comunicação oficiais
dentro da Atenção Primária, eficiente e multidirecional. ✔Garantir espaços para a participação da comunidade no exercício do controle social, como exemplo,
instituir os conselhos locais de saúde; ✔Ser co-responsável em promover a integração e o vínculo entre os profissionais das equipes e entre estes e os usuários,
prestar apoio institucional às equipes no processo de implantação, acompanhamento e na qualificação da atenção, garantindo acesso às pessoas do seu
território; ✔Potencializar a utilização dos recursos físicos, tecnológicos e de equipamentos existentes na Atenção Primária do município. ✔Atuar na mediação
de conflitos e resolução de problemas das equipes; ✔ Garantir recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o funcionamento das UBS ou
COORDENADOR USF. Zelando pelo bom uso dos recursos, pelas boas práticas de gestão e evitando o desabastecimento; ✔ Promover acesso para formação e garantia de
MUNICIPAL DE educação permanente e continuada aos profissionais de todas as equipes de Atenção Primária à saúde; ✔ Assegurar o comprimento da carga horária integral
SAÚDE do ESF de todos os profissionais que compõem as equipes de acordo com as jornadas de trabalho especificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos
(CNES); ✔ Ampliar a capacidade clínica das equipes, promover melhorias no ACESSO à APS e realizar a gestão de filas próprias da UBS/USF , exames e
consultas. Propiciar a comunicação entre UBS/USF, centrais de regulação e serviços especializados, com pactuação de fluxos e protocolos, apoio matricial
presencial ou à distância; ✔ Garantir o funcionamento das UBS/USF com carga horária conforme CNES e mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 (doze)
meses do ano, garantindo acesso às pessoas; ✔ Acompanhar rotineiramente as publicações da gestão nacional e estadual do SUS (políticas, portarias, notas
técnicas, etc), e atuar suficientemente junto à plataforma de gestão EGESTOR mantida pelo Governo Federal/MS/SAPS para ações de adesão, cadastramentos
e homologação de equipes e serviços para fins de cofinanciamento federal e estadual; ✔ Apoiar tecnicamente a implantação, adoção, treinamento e
atualizações dos sistemas de prontuário eletrônico específicos da APS pelos profissionais e gestores, bem como o correto cadastramento da população e
georreferenciamento de unidades, equipes e serviços; ✔Garantir a integridade e continuidade dos registros eletrônicos de saúde dos usuários, com atendimento
integral à Lei Geral de Proteção de Dados e evitando delegar a gestão da informação em saúde aos prestadores de serviços e terceiros sem a devida apropriação

FUNÇÃO
GRATIFICADA

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO GRATIFICADA

ANEXO IV
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pela gestão municipal do SUS. ✔ Acompanhar a adesão e recebimento de recursos de cofinanciamento estadual em consonância com a implantação das
referidas ações de saúde conforme as deliberações CIB vigentes; ✔ Manter comunicação, articulação e colaboração junto às agências regionais de apoio à
APS - regionais de saúde; ✔ Garantir o atendimento à legislação do Sistema Único de Saúde produzindo os relatórios de gestão, Plano Municipal e
Programação Anual de Saúde em tempo oportuno e mediante processo estruturado de planejamento; ✔ Exercer outras atribuições que lhe sejam designadas
pelo gestor municipal de acordo com suas competências.
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Publicação Nº 3839473

PORTARIA Nº 014/2022-SAATE
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR EFETIVO
EDSON JOSÉ STALOCH, Superintendente do Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto – SAATE de Presidente Getúlio,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 15, inciso V, da Lei Complementar 2.316/2010 e de conformidade com o Artigo 93 e 95, da Lei Complementar nº 2.287/08, de 28 de fevereiro de 2008, resolve,
CONCEDER:
Ao servidor GUIDO DE OLIVEIRA, Operador de Veículos, Nível 27, Classe A, do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo do Serviço de
Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto – SAATE, 30 dias de férias regulares, referente ao período aquisitivo de 01 de março de
2021 a 28 de fevereiro de 2022, a partir do dia 11 de abril a 10 de maio de 2022.
Presidente Getúlio - SC, 18 de abril 2022.
EDSON JOSÉ STALOCH
Superintendente.
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO, 18 DE ABRIL DE 2022.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018

PORTARIA N°. 015/2022 - SAATE

Publicação Nº 3839475

PORTARIA Nº 015/2022-SAATE
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR EFETIVO
EDSON JOSÉ STALOCH, Superintendente do Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto – SAATE de Presidente Getúlio,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 15, inciso V, da Lei Complementar 2.316/2010 e de conformidade com o Artigo 93 e 95, da Lei Complementar nº 2.287/08, de 28 de fevereiro de 2008, resolve,
CONCEDER:
Ao servidor ODAIR PEREIRA, Agente Operacional, Nível 35, Classe B, do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo do Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto – SAATE, 13 dias de férias regulares, referente ao período aquisitivo de 21 de janeiro de 2021 a 20
de janeiro de 2022, a partir do dia 05 de abril a 17 de abril de 2022.
Presidente Getúlio - SC, 18 de abril 2022.
EDSON JOSÉ STALOCH
Superintendente.
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO, 18 DE ABRIL DE 2022.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018

PORTARIA N°. 411/2022

Publicação Nº 3839456

PORTARIA Nº 412/2022
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o Artigo 93 e 95 da Lei Complementar nº 2.287 do dia 28 de fevereiro de 2008, resolve,
CONCEDER:
Ao servidor MARCIO SCUSSEL, Enfermeiro da ESF, do Quadro de Cargos de Provimento PSF da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/
SC, 19 dias de férias regulares, referente ao período aquisitivo de 01 de outubro de 2020 a 30 de setembro 2021, a partir do dia 25 de abril,
a 13 de maio de 2022.
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Presidente Getúlio/SC, em, 18 de abril de 2022.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO. 18 DE ABRIL DE 2022.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018

PORTARIA N°. 412/2022

Publicação Nº 3839462

PORTARIA Nº 412/2022
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o Artigo 93 e 95 da Lei Complementar nº 2.287 do dia 28 de fevereiro de 2008, resolve,
CONCEDER:
Ao servidor MARCIO SCUSSEL, Enfermeiro da ESF, do Quadro de Cargos de Provimento PSF da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/
SC, 19 dias de férias regulares, referente ao período aquisitivo de 01 de outubro de 2020 a 30 de setembro 2021, a partir do dia 25 de abril,
a 13 de maio de 2022.
Presidente Getúlio/SC, em, 18 de abril de 2022.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO. 18 DE ABRIL DE 2022.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018

PORTARIA N°. 413/2022

Publicação Nº 3839458

PORTARIA Nº 413/2022
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o Artigo 93 e 95 da Lei Complementar nº 2.287 do dia 28 de fevereiro de 2008, resolve,
CONCEDER:
A servidora SUSANA DA CUNHA DOS SANTOS, Assistente Social, do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo da Prefeitura Municipal de
Presidente Getúlio/SC, 20 dias de férias regulares, referente ao período aquisitivo de 03 de janeiro de 2021 a 02 de janeiro 2022, a partir
do dia 11 de abril, a 30 de abril de 2022.
Presidente Getúlio/SC, em, 18 de abril de 2022.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO. 18 DE ABRIL DE 2022.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018

PORTARIA N°. 414/2022

Publicação Nº 3839464

PORTARIA Nº 414/2022
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
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com o Artigo 93 e 95 da Lei Complementar nº 2.287 do dia 28 de fevereiro de 2008, resolve,
CONCEDER:
A servidora JOSI MERY BRAATZ, Técnica em Enfermagem, do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo da Prefeitura Municipal de Presidente
Getúlio/SC, 30 dias de férias regulares, referente ao período aquisitivo de 03 de novembro de 2020 a 02 de novembro 2021, a partir do dia
18 de abril, a 17 de maio de 2022.
Presidente Getúlio/SC, em, 18 de abril de 2022.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO. 18 DE ABRIL DE 2022.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018

PORTARIA N°. 415/2022

Publicação Nº 3839465

PORTARIA Nº 415/2022
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o Artigo 93 e 95 da Lei Complementar nº 2.287 do dia 28 de fevereiro de 2008, resolve,
CONCEDER:
A servidora VANESSA FILLAGRANNA, Odontologista do ESF, do Quadro de Cargos de Provimento PSF da Prefeitura Municipal de Presidente
Getúlio/SC, 05 dias de férias regulares, referente ao período aquisitivo de 24 de abril de 2021 a 23 de abril 2022, a partir do dia 25 de abril,
a 29 de abril de 2022.
Presidente Getúlio/SC, em, 18 de abril de 2022.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO. 18 DE ABRIL DE 2022.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018

PORTARIA N°. 416/2022

Publicação Nº 3839467

PORTARIA Nº 416/2022
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o Artigo 93 e 95 da Lei Complementar nº 2.287 do dia 28 de fevereiro de 2008, resolve,
CONCEDER:
A servidora NILSA CESCON SPLITTER, Agente Comunitário de Saúde, do Quadro de Cargos de Provimento Celetista da Prefeitura Municipal
de Presidente Getúlio/SC, 10 dias de férias regulares, referente ao período aquisitivo de 02 de julho de 2020 a 01 de julho 2021, a partir do
dia 05 de abril, a 14 de abril de 2022.
Presidente Getúlio/SC, em, 18 de abril de 2022.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO. 18 DE ABRIL DE 2022.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018
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Publicação Nº 3839468

PORTARIA Nº 417/2022
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o Artigo 93 e 95 da Lei Complementar nº 2.287 do dia 28 de fevereiro de 2008, resolve,
CONCEDER:
A servidora TAMARA BERTOLI, Professor(a), do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC,
15 dias de férias regulares, referente ao período aquisitivo de 04 de fevereiro de 2021 a 03 de fevereiro 2022, a partir do dia 06 de abril, a
20 de abril de 2022.
Presidente Getúlio/SC, em, 18 de abril de 2022.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO. 18 DE ABRIL DE 2022.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018

PORTARIA N°. 418/2022

Publicação Nº 3839469

PORTARIA Nº 418/2022
CONCEDE GRATIFICAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE TRABALHO ESPECIAL.
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 24, § 1º da Lei Complementar nº 2.286/2008 de 28 de fevereiro de 2008, resolve,
CONCEDER:
A servidora EDUARDA NEVES FUSINATO DOOSE, Auxiliar Administrativo, Nível 30, Classe A, do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo,
Gratificação pela Realização de Trabalho Especial, na razão de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base, responsável em dar suporte
à execução das ações de defesa sanitária animal e garantir o controle e a sanidade animal, a partir do mês de abril de 2022.
Presidente Getúlio – SC, em 19 de abril de 2022.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO, 19 DE ABRIL DE 2022.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018.

PORTARIA N°. 419/2022

Publicação Nº 3839470

PORTARIA Nº 419/2022
ADMITE EM CARÁTER TEMPORÁRIO
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal do Brasil, e de acordo com o Artigo 1º e Artigo 2º, Inciso VII e artigo 3º, inciso II, da Lei
Complementar nº 2.338/2013 e inciso IX, do artigo 98 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Edital de Processo Seletivo
Simplificado nº 009/2022.
ADMITIR:
A partir do dia 20 de abril de 2022, GUILHERME JUNIOR CABRAL, como Auxiliar de Educação, para o Quadro de Pessoal de Provimento
Contratual da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC, subordinado à Secretaria da Educação - designação para EMEB Guilherme
Rotermel, cumprindo a carga horária de 20 horas semanais, contrato com vigência até 14 de dezembro de 2022, ou até a realização de
concurso público.
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Presidente Getúlio - SC em, 19 de abril de 2022.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO, 19 DE ABRIL DE 2022.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018.

PORTARIA N°. 420/2022

Publicação Nº 3839471

PORTARIA Nº 420/2022
ADMITE EM CARÁTER TEMPORÁRIO
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal do Brasil, e de acordo com o Artigo 1º e Artigo 2º, Inciso VII e artigo 3º, inciso II, da Lei
Complementar nº 2.338/2013 e inciso IX, do artigo 98 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Edital de Processo Seletivo
Simplificado nº 001/2022.
ADMITIR:
A partir do dia 20 de abril de 2022, ANDRESSA SILVA PINOTTI, como Professora de Educação Infantil, para o Quadro de Pessoal de Provimento Contratual da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC, vaga para atendimento durante a licença prêmio da professora Adriana
Goebel Klauberg, subordinado à Secretaria da Educação - designação para CEIM Dom Quixote, cumprindo a carga horária de 40 horas
semanais, contrato com vigência até seu retorno ou até 14 de dezembro de 2022,
Presidente Getúlio - SC em, 19 de abril de 2022.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO, 19 DE ABRIL DE 2022.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018.

PORTARIA N°. 421/2022

Publicação Nº 3840145

PORTARIA Nº 421/2022
CONCEDE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 80, inciso IX e artigo 98, inciso II, da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei Complementar 2.454 de 19 de abril de
2022 que dispõe sobre o quadro de funções gratificadas do Programa Estratégia Saúde da Família ( ESF) regulado na lei complementar nº
2.277/2006, resolve,
CONCEDER:
A servidora MONICA CHIODINI, Enfermeira do ESF , do Quadro de Cargos de Provimento do Programa Estratégia Saúde da Família, Gratificação pelo Exercício de Função Gratificada, de coordenadora Municipal de Saúde do ESF com vencimento de R$ 2.208,75 mensais. A partir
do mês de Abril/2022.
Presidente Getúlio – SC, em 19 de abril de 2022.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO, 19 DE ABRIL DE 2022
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018
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Publicação Nº 3840150

PORTARIA Nº 423/2022
ADMITE EM CARÁTER TEMPORÁRIO
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal do Brasil, e de acordo com o Artigo 1º e Artigo 2º, Inciso VII e artigo 3º, inciso II, da Lei
Complementar nº 2.338/2013 e inciso IX, do artigo 98 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Edital de Processo Seletivo
Simplificado nº 009/2022.
ADMITIR:
A partir do dia 20 de abril de 2022, RAYSA MATIAS MONTEIRO, como Auxiliar de Educação, para o Quadro de Pessoal de Provimento Contratual da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC, subordinado à Secretaria da Educação - designação para EMEB Tancredo Neves, cumprindo a carga horária de 20 horas semanais, contrato com vigência até 14 de dezembro de 2022, ou até a realização de concurso público.
Presidente Getúlio - SC em, 19 de abril de 2022.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO, 19 DE ABRIL DE 2022.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018.

PORTARIA N°. 424/2022

Publicação Nº 3840152

PORTARIA Nº 424/2022
ADMITE EM CARÁTER TEMPORÁRIO
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal do Brasil, e de acordo com o Artigo 1º e Artigo 2º, Inciso VII e artigo 3º, inciso II, da Lei
Complementar nº 2.338/2013 e inciso IX, do artigo 98 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Edital de Processo Seletivo
Simplificado nº 13/2022.
ADMITIR:
A partir do dia 25 de abril de 2022, FERNANDA SANDNER, como Professora de História, para o Quadro de Pessoal de Provimento Contratual
da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC, vaga para atendimento durante a licença prêmio do professor Leonardo Pavanello,(desistência de ACT Leonardo Witt) subordinado à Secretaria da Educação - designação para EMEB Tancredo Neves, cumprindo a carga horária
de 20 horas semanais, contrato com vigência até seu retorno ou até 14 de dezembro de 2022.
Presidente Getúlio - SC em, 19 de abril de 2022.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO, 19 DE ABRIL DE 2022.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018.

PORTARIA N°.422/2022

Publicação Nº 3840149

PORTARIA Nº 422/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem
o artigo 4º, § 4º da Lei Complementar Municipal nº 2.414, de 24 de outubro de 2019, resolve:
Art. 1º DETERMINAR o afastamento preventivo das servidoras D.S.G.G e H.A.C como medida cautelar e a fim de que as acusadas não
venham a influenciar na apuração das irregularidades, pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, sem prejuízo da remuneração, de acordo
com a Portaria n° 191/2022 e com o artigo 77 da Lei Complementar nº 2.414/2019.
Art. 6º DETERMINAR que as servidoras afastadas ficarão à disposição do órgão ao qual são vinculados, bem como do Procurador que presidir a instrução durante o horário normal do expediente, em local certo e conhecido, a contar da ciência do ato. O não atendimento pelas
acusadas às determinações aqui dispostas configuram prática de nova irregularidade e impõe sua apuração nos autos do mesmo processo.
Ademais, o não cumprimento será informado ao setor de pessoal e os dias ausentes serão descontados, tudo de acordo com o disposto no
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artigo 77 da Lei Complementar Municipal nº 2.414/2019.
Prefeitura Municipal – SC., 19 de abril de 2022.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRESIDENTE GETÚLIO/SC., 19 DE ABRIL DE 2022.
ATO OFICIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2022

Publicação Nº 3839823
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E616C03EE85F7B693E25D1D9A945B1DF3D5CD0B8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO
PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº. 49/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2022

AQUISIÇÃO DE MANTA E COBERTOR INFANTIL PARA REDE DE ENSINO. Entrega dos envelopes até o dia 09/05/2021 às 9h00min. Sessão de
abertura às 9h15 min da mesma data, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC. Informações: Departamento
de Compras e Licitações, sito Praça Otto Muller, nº 10, nesta cidade e retirada do Edital no site: https://presidentegetulio.atende.net
Presidente Getúlio, 19 de abril de 2022
Nelson Virtuoso – Prefeito Municipal
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 13.2022.SECD - CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA

Publicação Nº 3841004

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 13/2022/SECD
O Secretário de Educação, Cultura e Desporto de Presidente Getúlio, Sr. Paulo Cesar
Longen, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de
Presidente Getúlio e a Portaria Municipal nº 007/2020, torna pública a classificação
provisória, dos inscritos no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 13/2022, para a
contratação de pessoal admitido em caráter temporário, após análise das inscrições, de
acordo com as normas previstas neste Edital.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – NÃO HABILITADO
INSCRIÇÕES DEFERIDAS:
1º Jaqueline Denzer de Liz e Souza
Critério: Maior escolaridade: especialização em área diversa / maior tempo de atuação: 7
ano, 11 meses e 1dia
2º Tatiane Tobias Nicoletti
Critério: Maior escolaridade: especialização em área diversa
3º Giseli Rodrigues de Lima
PROFESSOR DE HISTÓRIA – HABILITADO
INSCRIÇÕES DEFERIDAS:
1º Fernanda Sandner
Presidente Getúlio, 19 de abril de 2022.
Assinado de forma

PAULO CESAR digital por PAULO
LONGEN:0399 CESAR
LONGEN:03991072904
Dados: 2022.04.19
1072904
16:34:37 -03'00'

______________________________
Secretário de Educação,
Cultura e Desporto

Praça Otto Müller, 10, 4º andar, Centro, Presidente Getúlio – SC, CEP: 89.150-000
CNPJ: 30.767.062/0001-94 | Fone: 47 3352 5500
educacao@presidentegetulio.edu.sc.gov.br | facebook.com/educacao.pg | presidentegetulio.sc.gov.br
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Presidente Nereu
Prefeitura
DECRETO 39/2022

Publicação Nº 3839490

DECRETO Nº 39 /2022, de 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A TRANSFERENCIA DE BENS PATRIMONIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO ESPECIFICA.
Celso Augusto Vieira, Prefeito do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, baixa o seguinte;
DECRETA:
Art. 1.º - Fica transferido da Secretaria municipal de Agricultura para o Patrimônio da secretaria Municipal de Educação o Bem Patrimonial
descrito abaixo:
I – VEICULO GM / CORSA CLASSIC 1.6 COR BRANCA, PLACAS MCN-2136 / SC, ANO 2003/2004, RENAVAN 00811595676 7P/92CV. Plaqueta
de patrimônio nº 3939.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Presidente Nereu, 19 de abril de 2022.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1806

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM INTUITO DE REALIZAR CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU/SC

Publicação Nº 3840179

EDITAL Pregão Eletrônico Nº49/2022 de PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA para Micro
Pequenas e EPPs
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 147/2014
A pregoeira da Prefeitura Municipal de Presidente Nereu, doravante denominada ENTIDADE DE
LICITAÇÃO, designada pela Portaria nº 93/2022 de 05/01/2022 torna público aos interessados, que
estará reunida no dia, hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar
documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Pregão Eletrônico nº 49/2022,
do tipo Menor Preço, por item, sob a forma de fornecimento parcelado, tudo de conformidade com
as regras estipuladas na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº
3.555, de 08/08/2000, Decreto nº 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº 3.784 de 06/04/01, Lei nº 8.666 de
21/06/93, Decreto nº 7.892 de 23/01/2013 com suas alterações e Lei Complementar 147/2014 de 07
de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 38/2016 e demais exigências deste Edital.
I - DO OBJETO
1.

1.1. Constitui objeto do presente certame: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM INTUITO DE REALIZAR CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PARA
O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU/SC.
1.2. A Abertura do Certame será no horário abaixo determinados, a saber:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
09/05/2022.

Das 08:00 horas do dia 20/04/2022 até 08:00 do dia

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:30 horas até as 09:00 horas do dia
09/05/2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:15 horas do dia 09/05/2022.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
II

II - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO:

2.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Os envelopes deverão
seguir com as seguintes decisões abaixo:
2.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
2.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
2.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
2.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
2.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
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2.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento
do envio de lances.

III

III- DO CREDENCIAMENTO:

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de
credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que
esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à
Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o
recebimento das propostas.
3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado
junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo
fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil(ANEXO XI)
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de
Licitações do Brasil (ANEXO XI) e
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando
preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro
no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame
não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.
O custo de
operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame,
que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a
título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade
com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04
3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante
no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço
a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema
conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e
45 da LC 123/2006.
IV

IV– DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1
O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuições:
a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) Abrir as propostas de preços;
d) Analisar a aceitabilidade das propostas;
e) E desclassificar propostas indicando os motivos;
f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) Declarar o vencedor;
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i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) Elaborar a ata da sessão;
k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades
previstas na legislação.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:
4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento
de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado
em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular
lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.
4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através
de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio
de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e
atendimento às exigências de habilitação previstas no
Edital.
4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha
privativa.
4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL Bolsa De Licitações do Brasil.
4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
PARTICIPAÇÃO:
4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal
e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.
4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu
representante;
4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação.
4.12 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual
- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
(Explicação: Nos termos do art. 3º, §3º da Lei n. 8.248/1991, a aquisição de bens e serviços de
informática e automação, considerados como bens e serviços comuns, poderá ser realizada na
modalidade pregão, restrita às empresas que cumpram o Processo Produtivo Básico).
4.12 Não poderão participar desta licitação os interessados:
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4.12.1

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

4.12.2
4.12.3

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.12.4

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.12.5

que estejam sob falência,
dissolução ou liquidação;

4.12.6

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

concurso de credores, concordata ou em processo de

4.14 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da
Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.
V

V - DA PROPOSTA COMERCIAL:

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
5.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
5.8 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
5.8.1

Valor total;

5.8.2

Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o
caso;
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5.9 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.10 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
5.11
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.12
O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua apresentação.
5.13
O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL,
se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de
margem de preferência indicados no Termo de Referência.
5.14
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada
a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.

VI

VI- DA HABILITAÇÃO

6.1 Para fins de habilitação, as licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:
6.1.1 RELATIVAMENTE À SITUAÇÃO JURÍDICA PESSOA JURÍDICA:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratado de
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição
de seus administradores;
c) Decreto de autorização devidamente publicado, em se tratado de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou
nomeação da diretoria em exercício.
e) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ-MF);
6.1.2 . RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL PESSOA JURÍDICA:
a) Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -CRS,
EMITIDA PELA Caixa Econômica Federal – CEF;
b) Certidão Negativa de Débitos – CND, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, por meio da apresentação da Certidão Negativa ou
Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando sua regularidade com a Fazenda Estadual, do
domicílio fiscal da Filial, em caso de empresas de outros Estados, e da Matriz em caso de empresas
locais ou de empresas de outros Estados sem filial no local da licitação.
d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio de apresentação da certidão Negativa ou
Positiva, com efeito, de Negativa.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal por meio da apresentação da Certidão Negativa ou
Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando sua regularidade com a Fazenda Municipal,
do domicilio fiscal.
f) Prova de Regularidade junto a Justiça do Trabalho;
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6.1.3 . RELATIVAMENTE À REGULARIDADE ECONOMICA PESSOA JURÍDICA:
a) Certidão negativa de falência ou concordata junto com a certificação do EPROC, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, com data não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de
apresentação da Proposta.
b) Certidão Simplificada expedida pela junta comercial do estado.
6.1.4 . RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURÍDICA:
a) Atestado de capacidade técnica de órgão público, de ter realizado serviços semelhantes aos desta
licitação.

6.2

AS LICITANTES DEVERÃO AINDA OBSERVAR:

6.3
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou por fotocópia
previamente autenticada em Cartório ou por servidor da Administração no Setor de Tributação da
Prefeitura Municipal, e estar dentro de seus prazos de validade na data prevista para a entrega e
abertura dos envelopes.
6.4
Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser
autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pela mesma via pela pregoeira, caso necessário.
6.5
Caso a validade não conste dos respectivos documentos, estes serão considerados válidos por
um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.
6.6
Para participação de representante da empresa proponente, no ato da abertura desta
licitação, o mesmo deverá realizar o CREDENCIAMENTO, conforme item 3.1.
6.7
Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, e da mesma forma
se for filial;
6.8
No caso de licitante filial, serão dispensados aqueles documentos que pela própria natureza
jurídica ou em razão de centralização de recolhimento, não puderem ser emitidos em seu nome; deverão
os mesmos, entretanto, nesse caso, serem emitidos em nome da matriz, sob pena da inabilitação da
licitante;

VII – CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DA ABERTURA E
FORMULAÇÃO DE LANCES:

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.1

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1812

7.4
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e
os licitantes.
7.5
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
7.6
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.8
O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.
Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo mínimo
de diferença de valores ou de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme artigo 31,
parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de sete mbro de 2019. Já para o modo de disputa
“aberto e fechado”, tal previsão é facultativa.
O subitem acima poderá ser acrescentado para inclu ir intervalo mínimo de valor (em moeda
corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique repercussão financeira que efetiva- mente
diferencie uma proposta da outra, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP 03/2013, e do art. 30,
§3º do Decreto nº 10.024/19.
7.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e
objeto licitado, quando a pregoeira definir uma margem de lance para esse lote.
7.10

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa

“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá
o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.17 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
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quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.
7.19 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
7.20
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.21 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.22 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.23 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para
tanto.
7.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
7.25 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
7.26 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
7.27 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação,
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado..
7.28 Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
7.28.1 no país;
7.28.2 por empresas brasileiras;
7.28.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.28.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.29 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
7.30 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste
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Edital.
7.31.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.31.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.32 Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

VIII

VIII- DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO:
8.1 Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de
2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
8.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
8.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
8.4
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;
8.5
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.6
A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de não aceitação da proposta.
8.7
O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.7.1
Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de
não aceitação da proposta.
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8.7.2
Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens
acima.
8.7.3
Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for.
8.7.11
Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.
8.7.12
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação
8.7.12
Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
8.7.13
A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.7.14
Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.7.15
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.

IX

IX- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO:

9.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:
9.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal.
9.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
9.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
9.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
9.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
9.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
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9.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.
9.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta
de outro licitante.
9.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.

X

X – DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

10.1 Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, devidamente
comprovada, deverá apresentar declaração conforme Anexo - Declaração de Porte Empresarial, para
ser beneficiado pelo que estabelece a Lei Complementar nº. 123/2006, no seu art. 43.
10.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, deverá a empresa apresentar
declaração conforme Anexo – Declaração de Comprometimento será assegurado, as mesmas, o
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.1, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
10.4 Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
10.5 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%(cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.
10.6 Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada, em caso de empate,
haverá adjudicação do item a empresa qualificada como ME ou EPP:
10.6.1
Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº. 123/06, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da referida Lei
Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
10.6.2
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei
Complementar nº. 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.6.3
Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei
Complementar nº. 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.
10.6.4
O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº. 123/06 somente se aplicará quando a
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Lei
Complementar nº 147/2014, ao alterar a Lei Complementar nº 126/2006, e as seguintes novas regras
quanto à participação das pequenas empresas, compreendidas aquelas enquadradas no Estatuto,
nos termos de seu art. 3º:
1) Ampliação do prazo para regularização fiscal da empresa vencedora da licitação, sendo
agora de 5 dias úteis, prorrogável por igual período (art. 43, § 1º, da Lei
Complementar nº 123/06);
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2) Participação exclusiva de pequenas empresas na disputa de itens cujo valor seja inferior
a R$ 80 mil, inclusive nas compras por dispensa em razão do valor do contrato, nos termos do art.
24, I e II da Lei nº 8.666/93 (art. 47 c/c 48, I, e 49, IV, da Lei
Complementar nº 123/06);
3) Nas licitações de itens com valor superior a R$ 80 mil, desde que o objeto corresponda a
bem divisível (não se aplica a serviços), é obrigatória a reserva de até 25% da aquisição desses
bens para disputa exclusiva entre pequenas empresas (art. 47 c/c 48, III, da Lei Complementar nº
123/06);
4) Faculdade de a Administração exigir que parte do objeto contratado com empresas não
albergadas pelo Estatuto seja obrigatoriamente subcontratado com pequenas empresas, caso em
que os empenhos e pagamentos a estas poderão ser realizados diretamente pela Administração
Pública (art. 47 c/c 48, II, § 2º, da Lei Complementar nº 123/06);
5) Faculdade de aplicar margem de preferência de até 10% sobre o melhor preço,
priorizando-se, justificadamente, a contratação de pequenas empresas sediadas local ou
regionalmente (art. 47 c/c 48, § 3º, da Lei Complementar nº 123/06);
XI - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2 Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2 Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
11.2.1 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.2.2 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
IMPUGNAÇÃO:
11.5 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
11.6 A
impugnação
poderá ser
realizada
por
forma eletrônica,
pelo
e-mail compras@presidentenereu.sc.gov.,br, ou por petição dirigida ou protocolada no
endereço Município de Presidente Nereu praça Leão Dehon, 50 dentro de Presidente Nereu/SC.
11.7 Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
11.8 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
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11.9 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a
Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
11.10

A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

11.11

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

11.11.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
11.12 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

XII - DA CONTRATAÇÃO
12.1 Após a homologação do resultado, a licitante vencedora será intimada para assinatura do
contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
12.2 Caso a licitante vencedora recuse-se, injustificadamente, a assinar o contrato, no prazo e
condições estabelecidas, a licitante subsequente na ordem de classificação, será notificada para
fazê-lo nas condições por ela propostas, ocasião em que será realizada nova Sessão Pública,
retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que a pregoeira negocie, diretamente, com o
proponente para que seja obtido preço melhor.
12.3 O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,
social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Prefeitura
Municipal de Presidente Nereu e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta lici tação,
respondendo por si e seus sucessores.
XIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1 . Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento vigente.
03.01-2003-333903948-01000000
XIV - DO PAGAMENTO:
14.1. O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e
Finanças da Prefeitura Municipal de PRESIDENTE NEREU, a crédito do beneficiário no prazo
de até 15 (quinze) dias corridos da data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE,
acompanhado dos documentos fiscais.
14.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a
partir de sua reapresentação.
XV - DO REAJUSTE:
15.1. Os valores contratados não serão reequilibrados.
XVI - DAS PENALIDADES:

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1819

16.1. Ressalvados os motivos de força maior devidamente comprovados e a critério do MUNICÍPIO,
se a licitante vencedora não cumprir com as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão
aplicadas as penalidades nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a
licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de
cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais
cominações legais.
XVII- DA RESCISÃO
17.1. A rescisão do presente poderá ser:
17.1.1
Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores;
17.1.2
A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com
as consequências previstas no item 17.1 deste Edital;
17.1.3
Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da
Administração;
17.1.4
Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e
suas alterações posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos
prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
XII- DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA
18.1. A empresa vencedora obriga-se a:
O objeto desta licitação é a Contratação para realização de concurso público e processo seletivo no município
de Presidente Nereu compreendendo seguintes fases:
a) Elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas do Concurso Público e processo seletivo, para
preenchimento de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Presidente Nereu (SC).
b) Obedecer à data, horário e local para a realização do Concurso Público e processo seletivo.
c) Formar o quadro de pessoal necessário para o trabalho até o resultado final e oficial do Concurso, pagando
os mesmos às suas exclusivas expensas, inclusive os impostos e contribuições.
d) Realizar o trabalho com seriedade e profissionalismo, de acordo com o que preceitua a legislação vigente.
e) Fornecer a Prefeitura Municipal de Presidente Nereu - SC, a relação dos candidatos aprovados, em ordem
de classificação, para cada cargo.
f) Julgamento de todo e qualquer recurso e revisão de provas.
g) Prestar informações sobre o Concurso Público e processo seletivo.
h) Definir normas para aplicação das provas.
18.2 Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária,
bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Prefeitura Municipal de Presidente
Nereu e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus
sucessores.
18.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia
anuência da Prefeitura Municipal de Presidente Nereu;
18.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer serviço (s) em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da má execução, sem acarretar ônus para a CONTRATANTE;
18.4 Será recusado o serviço, imprestável, defeituoso, que não atender as especificações
constantes neste edital e/ou que não estejam adequados para o uso;
18.5 Arcar com quaisquer despesas com frete;
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18.6 A empresa vencedora deverá prestar o objeto licitado rigorosamente de acordo com o Anexo III
– Termo Referência
18.7 Os serviços ora contratados deverão ser realizados no Perímetro Urbano do Município de
Presidente Nereu (SC), a qual arcará com as despesas de frete conforme cláusula.
XIX

XIX- DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

19.1 Reservar-se ao direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular
ou revogar em todo ou em parte a presente licitação.
19.2 Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado no item “16” deste edital.
19.3 Exigir que a CONTRATADA cumpra com o exposto neste edital.
XX

XX- DA VIGÊNCIA

20.1 O objeto da licitação tem vigência até 31/12/2022, a contar da assinatura do termo contratual ou
rescindindo-se automaticamente na prestação do objeto licitado.
XXI– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 Recomenda-se às licitantes que estejam logadas, com antecedência de 15 (quinze) minutos do
horário previsto;
21.2 Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes farão
constar em sua documentação endereço, número de fax e telefone, bem como o nome da pessoa
indicada para contatos.
21.3 Os casos omissos serão resolvidos conforme disposições da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
21.4 A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente
formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
21.5 No interesse da Prefeitura Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser:
21.5.1 Adiada a abertura da licitação;
21.5.2 Alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei
8.666/93.
21.6 Integram este Edital os seguintes anexos:

ANEXO I - Minuta do Contrato;
ANEXO II - Termo de referência;
ANEXO III - Modelo de Declaração: (Anexado no SISTEMA).
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade; (Anexado no SISTEMA
ANEXO V - Modelo de Declaração de Comprometimento; (Anexado no SISTEMA).
ANEXO VI - Termo de Adesão – BLL
ANEXO VII - Custo pela utilização do sistema

21.7 Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do
presente Edital deverão ser dirigidas à Prefeitura Municipal no endereço anteriormente citado,
pelo telefone (47) 3362-1108 ou ainda pelo e-mail compras@presidentenereu.sc.gov.br.
21.8 Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na Prefeitura o
endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação.
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21.9 As licitantes deverão apresentar documentos autenticados ou a serem autenticados pela
Comissão permanente de Licitação, podendo esta se assim entender necessário, a qualquer
tempo exigir os respectivos originais para conferência.
E para que ninguém alegue desconhecimento do presente edital, é o mesmo publicado em resumo
no Diário Oficial dos Municípios, na internet página do município no link licitações e
disponibilizado na integra na PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENE NEREU - SC.
PRESIDENTE NEREU, 19 de abril de 2022.

_____________________________
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

Que entre si fazem o Município de <04> -<06>, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ
83.102.699/0001-28, com sede na <84>, em <04> -<06>, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. <88>, brasileiro, casado, no exercício de cargo de Prefeito, residente e domiciliado na
rua estrada geral Bandeira, s/nº neste município, inscrito no CPF ora em diante denominada de
contratante, e de outro lado a empresa,
.................................................................... pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob
N.º ........................................... com sede ............................................ Neste ato representado pelo Sr.
............................................................. residente e domiciliado em
.......................................................... inscrita no CPF sob N.º ......................................... de ora em
diante denominada de Contratada, tem entre si as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Constitui o objeto da presente licitação, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM INTUITO DE REALIZAR CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PARA
O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU/SC.
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros para pagamento de que trata este Edital, serão provenientes do Município.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta do orçamentário:

Dotação Utilizada
Código Dotação Descrição
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CLAUSULA QUARTA: DO PREÇO E DOS PAGAMENTOS
I
- O valor global do presente instrumento contratual é de R$
#,##0.00{RoundingMode=HALF_UP}
II - O(s) pagamento(s) devido(s) à(s) adjudicada(s) será efetuado em até
CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE
Os valores contratados não serão reajustados.
CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA
A contagem do prazo deste contrato terá início no dia da assinatura e término previsto para 31
de dezembro de 2022, ou quando a quantidade do objeto terminar, o que expirar primeiro.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
a) A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e
seus adendos.
b) Fornecer ao Município, sempre que solicitado quaisquer informações e/ou
esclarecimentos sobre o objeto do presente contrato.
c) Formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados, sendo
de sua responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente
contrato, inclusas as sociais, bem como todas as tributárias e acessórias decorrentes do
cumprimento do contrato.
d) O presente contrato não será de nenhuma forma fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista para o Município, com empregado funcionário, preposto ou terceiros
que a contratada colocar a serviço.
e) A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não
cumprimento do mesmo.
f)
A contratada deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, com a redação que lhe deu a Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999.
g) Cumprir todas as demais obrigações constantes do Ato de Licitação que gerou o
presente contrato.
CLÁUSULA OITAVA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
I - A alteração do contrato dar-se-á nos termos do Art. 65, seus incisos e parágrafos da Lei Federal
8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.
CLÁUSULA NONA: DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
O objeto desta licitação é a Contratação para realização de concurso público e processo seletivo no
município de Presidente Nereu compreendendo seguintes fases:
a) Elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas do Concurso Público e processo seletivo, para
preenchimento de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Presidente Nereu (SC).
b) Obedecer à data, horário e local para a realização do Concurso Público e processo seletivo.

c) Formar o quadro de pessoal necessário para o trabalho até o resultado final e oficial do Concurso,
pagando os mesmos às suas exclusivas expensas, inclusive os impostos e contribuições.
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d) Realizar o trabalho com seriedade e profissionalismo, de acordo com o que preceitua a legislação
vigente.
e) Fornecer a Prefeitura Municipal de Presidente Nereu - SC, a relação dos candidatos aprovados, em
ordem de classificação, para cada cargo.
f) Julgamento de todo e qualquer recurso e revisão de provas.
g) Prestar informações sobre o Concurso Público e processo seletivo.
h) Definir normas para aplicação das provas.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelo Art. 58, § II e Art. 77 à 80 da Lei Federal
8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES
Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, conforme segue:
a) advertência;
b) multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o
equivalente a 10% (dez por cento) do valor contratado, cumulável com as demais sanções;
c) suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a administração
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto
perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei,
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
*As inadimplências supra, bem como as penalidades consequentes, serão julgadas e propostas
pela Comissão Permanente de Licitações, ao Chefe do Poder Executivo, que as aplicará através de
Decreto
.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VINCULAÇÃO
Este contrato está vinculado ao Edital de Pregão Eletrônico nº 49/2022, bem como à proposta
apresentada ao mesmo pelo contratado e aos termos da lei nº 8.666/93-consolidada, especialmente
nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
Quaisquer modificações entre as partes, com relação aos assuntos relacionados a este contrato,
serão formalizadas por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo destinatário, e que
constituirá prova de sua efetiva entrega.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de
Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, em três
vias de igual teor, e forma sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos.
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ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. .../20....

TERMO DE REFERÊNCIA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
INTUITO DE REALIZAR CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PARA O
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU/SC.
Item Quanti Unidade Produto
Valor Valor Máximo
dade
Máximo
Total
Unitário
1
1 UNIDAD CONTRATACAO
DE
EMPRESA R$15.633,00 R$15.633,00
E ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO
DE
CONCURSO
PUBLICO
E
PROCESSO SELETIVO.
Para o concurso público terão os seguintes cargos:
PROFESSOR;
AUXILIAR PEDAGÓGICO;
PROFESSOR DE ARTES;
ENGENHEIRO FLORESTA;
PSICÓLOGO
PSICÓLOGO GESTÃO;
NUTRICIONISTA;
MERENDEIRA;
MÉDICO VETERINÁRIO;
OPERARIO BRAÇAL;
FISIOTERPEUTA;
MOTORISTA;
MÉDICO;
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS.

Para o processo seletivo terão os seguintes cargos:
PROFESSOR;
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO.
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ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. .../20....

DECLARAÇÃO

(Razão Social da Empresa) ----------------------------, inscrita no CNPJ nº. ------------------, por intermédio
de seu representante legal Sr. (a): -------------------------------, portador (a) da Carteira de Identidade nº.
---------- CPF nº. -------------------- DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei
8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva:
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) (Observação:
em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

DATA

......................................................

................................................................................................
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CARIMBO DA EMPRESA

ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. .../20....

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
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Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a
modalidade Pregão Presencial nº. ..../20..., instaurado pela Prefeitura Municipal de Presidente Nereu,
que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de
suas esferas.
Por expressão da verdade, firmamos a presente.

______________________, em _______ de__________20.....

___________________________________________
__ Carimbo da Empresa identificando a Razão Social,
CNPJ e Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. .../20....

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

A empresa.................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da
lei, possuir restrição nos documentos de comprovação da regularidade fiscal, conforme faculdade
prevista na Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e se compromete a
adotar todas as medidas necessárias, em razão do prazo concedido para este fim, para tentar
promover sua regularização fiscal, caso venha a formular o lance vencedor, cumprindo plenamente
os demais requisitos de habilitação para o Pregão Eletrônico Registro de Preço nº.
.../20....
Sem mais para o momento, enviamos nossos protestos de estima e consideração.

______________________, em _______ de__________20.....

_____________________________________________
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ e
Assinatura
do
Representante
Legal.

ANEXO VI

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)
Razão Social:
Ramo de Atividade:
Endereço:
Complemento:

Bairro:
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UF:

CEP:

CNPJ:

Telefone Comercial:

Inscrição Estadual:

Representante
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RG:

Legal:
E-mail:

CPF:

Telefone Celular:
Whatsapp:
Resp.
Financeiro:
E-mail
Financeiro:
E-mail para informativo de edital
ME/EPP:

( ) SIM

Telefone:

( ) Não

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua
adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa
de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em
conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de
negócios dos quais venha a participar;
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos
editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais
normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme
Anexo III.I

v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de
negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme
previsto no Anexo IV do
Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil.
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de
cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e
condições definidos no Anexo IV do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil.
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5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer
tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades
assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em
andamento.
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da
última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento.
Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as
informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo,
ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.
Local e data:
_________________________________________________________________

___________________________________________________________________
_ _ _______ (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

ANEXO VI.1
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA
Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1

Nome:
CPF:

Função:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:
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Whatsapp
2

Nome:
CPF:

Função:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Whatsapp
3

Nome:
CPF:

Função:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Whatsapp
O Licitante reconhece que:
i.

ii.

A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são
de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil
nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso
indevido;
O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do
Licitante; iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser

comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de
acesso;

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo os como
firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no
cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de
Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de
Chave
Eletrônica.
Local e data:
__________________________________________________________________

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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ANEXO VIII
CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:
-1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45
dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo
total comprado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de
Licitações do
Brasil.
Editais publicados pelo sistema de registro de preços:
-1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote comprado, com vencimento parcelado
em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com
emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo
de R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo total comprado, cobrados mediante boleto
bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil.
O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de
multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de
proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa
de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave
Eletrônica.
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o
licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma
eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação
junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do
sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o
licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos
neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos
termos.
Local e data:
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________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
________
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
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RESUTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA A REDE
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Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 83 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número Minuta - Licitação: 36 codigoCliente: 83 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: 0

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão
Para Aquisição de Bens
36/2022
Processo Administrativo: 36/2022

O Sr. CELSO AUGUSTO VIEIRA prefeito municipal, tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada
pela portaria nº 93/2022, decide:
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão nº. 36/2022, os participantes:

73814 - ANDERSON PESCADOR MATIAS
Lote: 1 - UNIFORMES ESCOLARES
Item Produto
1
CASACO ESCOLAR COM ZÍPER E TOCA TAMANHO 02
CONFORME ANEXO.

Unidade
UNIDADE

2

CASACO ESCOLAR COM ZÍPER E TOCA TAMANHO 04
CONFORME ANEXO.

UNIDADE

3

CASACO ESCOLAR COM ZÍPER E TOCA TAMANHO 06
CONFORME ANEXO.

UNIDADE

4

CASACO ESCOLAR COM ZÍPER E TOCA TAMANHO 08
CONFORME ANEXO.

UNIDADE

5

CASACO ESCOLAR COM ZÍPER E TOCA TAMANHO 10
CONFORME ANEXO.

UNIDADE

6

CASACO ESCOLAR COM ZÍPER E TOCA TAMANHO 12
CONFORME ANEXO .

UNIDADE

7

CASACO ESCOLAR COM ZÍPER E TOCA TAMANHO 14
CONFORME ANEXO.

UNIDADE

8

CASACO ESCOLAR COM ZIPER E TOCA TAMANHO 16
CONFORME ANEXO..

UNIDADE

9

CASACO ESCOLAR COM ZÍPER E TOCA TAMANHO P
CONFORME ANEXO

UNIDADE

10

CASACO ESCOLAR COM ZÍPER E TOCA TAMANHO M
CONFORME ANEXO

UNIDADE

11

CALÇA NA COR AZUL
LATERAL NA COR
CONFORME ANEXO. .
CALÇA NA COR AZUL
LATERAL NA COR
CONFORME ANEXO..
CALÇA NA COR AZUL
LATERAL NA COR
CONFORME ANEXO..
CALÇA NA COR AZUL
LATERAL NA COR
CONFORME ANEXO..
CALÇA NA COR AZUL
LATERAL NA COR
CONFORME ANEXO
CALÇA NA COR AZUL
LATERAL NA COR
CONFORME ANEXO..
CALÇA NA COR AZUL
LATERAL NA COR
CONFORME ANEXO..
CALÇA NA COR AZUL
LATERAL NA COR

ESCURO COM UM FILETE NA
BRANCA, TAMANHOS: 02

UNIDADE

ESCURO COM UM FILETE NA
BRANCA, TAMANHOS: 04

UNIDADE

ESCURO COM UM FILETE NA
BRANCA, TAMANHOS: 06

UNIDADE

ESCURO COM UM FILETE NA
BRANCA, TAMANHOS: 08

UNIDADE

ESCURO COM UM FILETE NA
BRANCA, TAMANHOS: 10

UNIDADE

ESCURO COM UM FILETE NA
BRANCA, TAMANHOS: 12

UNIDADE

ESCURO COM UM FILETE NA
BRANCA, TAMANHOS: 14

UNIDADE

ESCURO COM UM FILETE NA
BRANCA, TAMANHOS: 16

UNIDADE

12
13
14
15
16
17
18

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Marca
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES

Qtde
80

Valor Unitário
R$51,70

Valor Total
R$4.136,00

100

R$51,70

R$5.170,00

100

R$55,40

R$5.540,00

110

R$55,40

R$6.094,00

110

R$55,40

R$6.094,00

110

R$58,00

R$6.380,00

70

R$58,00

R$4.060,00

50

R$61,10

R$3.055,00

30

R$62,20

R$1.866,00

30

R$62,20

R$1.866,00

80

R$31,90

R$2.552,00

100

R$31,90

R$3.190,00

100

R$34,50

R$3.450,00

110

R$34,50

R$3.795,00

110

R$34,50

R$3.795,00

110

R$37,10

R$4.081,00

70

R$37,10

R$2.597,00

50

R$39,20

R$1.960,00
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

34

35

36

37

38

39

CONFORME ANEXO..
CALÇA NA COR AZUL ESCURO COM UM FILETE NA
LATERAL NA COR BRANCA, TAMANHOS: P CONFORME
ANEXO
CALÇA NA COR AZUL ESCURO COM UM FILETE NA
LATERAL NA COR BRANCA, TAMANHOS: M CONFORME
ANEXO..
BERMUDA NA COR AZUL ESCURO COM UM FILETE NA
LATERAL NA COR BRANCA, TAMANHOS: 02
CONFORME ANEXO.
BERMUDA NA COR AZUL ESCURO COM UM FILETE NA
LATERAL NA COR BRANCA, TAMANHOS: 04
CONFORME ANEXO.
BERMUDA NA COR AZUL ESCURO COM UM FILETE NA
LATERAL NA COR BRANCA, TAMANHOS: 06
CONFORME ANEXO.
BERMUDA NA COR AZUL ESCURO COM UM FILETE NA
LATERAL NA COR BRANCA, TAMANHOS: 08
CONFORME ANEXO.
BERMUDA NA COR AZUL ESCURO COM UM FILETE NA
LATERAL NA COR BRANCA, TAMANHOS: 10
CONFORME ANEXO.
BERMUDA NA COR AZUL ESCURO COM UM FILETE NA
LATERAL NA COR BRANCA, TAMANHOS: 12
CONFORME ANEXO.
BERMUDA NA COR AZUL ESCURO COM UM FILETE NA
LATERAL NA COR BRANCA, TAMANHOS: 14
CONFORME ANEXO.
BERMUDA NA COR AZUL ESCURO COM UM FILETE NA
LATERAL NA COR BRANCA, TAMANHOS: 16
CONFORME ANEXO.
BERMUDA NA COR AZUL ESCURO COM UM FILETE NA
LATERAL NA COR BRANCA, TAMANHOS: P CONFORME
ANEXO.
BERMUDA NA COR AZUL ESCURO COM UM FILETE NA
LATERAL NA COR BRANCA, TAMANHOS M CONFORME
ANEXO.
CAMISA DE MALHA, NA COR BRANCA, COM GOLA
REDONDA E MANGA CURTA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. 02.
CAMISA DE MALHA, NA COR BRANCA, COM GOLA
REDONDA E MANGA CURTA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. 04.
CAMISA DE MALHA, NA COR BRANCA, COM GOLA
REDONDA E MANGA CURTA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. 06.
CAMISA DE MALHA, NA COR BRANCA, COM GOLA
REDONDA E MANGA CURTA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. 08 CONFORME ANEXO.
CAMISA DE MALHA, NA COR BRANCA, COM GOLA
REDONDA E MANGA CURTA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. 10 CONFORME ANEXO..
CAMISA DE MALHA, NA COR BRANCA, COM GOLA
REDONDA E MANGA CURTA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. 12 CONFORME ANEXO.
CAMISA DE MALHA, NA COR BRANCA, COM GOLA
REDONDA E MANGA CURTA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. 14 CONFORME ANEXO..
CAMISA DE MALHA, NA COR BRANCA, COM GOLA
REDONDA E MANGA CURTA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. 16 CONFORME ANEXO..
CAMISA DE MALHA, NA COR BRANCA, COM GOLA
REDONDA E MANGA CURTA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. P

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES
AND
UNIFORMES
UNIFORMES

30

R$40,70

R$1.221,00

30

R$47,00

R$1.410,00

80

R$25,50

R$2.040,00

100

R$25,50

R$2.550,00

100

R$24,50

R$2.450,00

110

R$24,80

R$2.728,00

110

R$24,80

R$2.728,00

110

R$26,60

R$2.926,00

70

R$26,60

R$1.862,00

50

R$28,20

R$1.410,00

30

R$29,80

R$894,00

30

R$29,90

R$897,00

80

R$15,10

R$1.208,00

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

100

R$15,10

R$1.510,00

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

100

R$16,30

R$1.630,00

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

110

R$16,30

R$1.793,00

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

110

R$16,30

R$1.793,00

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

110

R$17,70

R$1.947,00

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

70

R$17,60

R$1.232,00

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

50

R$18,30

R$915,00

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

40

R$19,00

R$760,00
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40

CAMISA DE MALHA, NA COR BRANCA, COM GOLA
REDONDA E MANGA CURTA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. "M" CONFORME ANEXO.

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

40

R$19,00

R$760,00

Presidente Nereu, 19 de abril de 2022.

CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04
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MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU

Pág

4 / 4

Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 83 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número Minuta - Licitação: 36 codigoCliente: 83 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: 0

73814 - ANDERSON PESCADOR MATIAS
Lote: 1 - UNIFORMES ESCOLARES
Item Produto
41 CAMISA DE MALHA COM MANGA LONGA, NA COR
BRANCA, COM GOLA REDONDA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. 02.
42 CAMISA DE MALHA COM MANGA LONGA, NA COR
BRANCA, COM GOLA REDONDA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. 04.
43 CAMISA DE MALHA COM MANGA LONGA, NA COR
BRANCA, COM GOLA REDONDA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. 06.
44 CAMISA DE MALHA, NA COR BRANCA, COM GOLA
REDONDA E MANGA CURTA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. 08 CONFORME ANEXO.
45 CAMISA DE MALHA COM MANGA LONGA, NA COR
BRANCA, COM GOLA REDONDA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. 10 CONFORME ANEXO.
46 CAMISA DE MALHA COM MANGA LONGA, NA COR
BRANCA, COM GOLA REDONDA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. 12 CONFORME ANEXO.
47 CAMISA DE MALHA COM MANGA LONGA, NA COR
BRANCA, COM GOLA REDONDA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. 14 CONFORME ANEXO.
48 CAMISA DE MALHA COM MANGA LONGA, NA COR
BRANCA, COM GOLA REDONDA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. 16 CONFORME ANEXO.
49 CAMISA DE MALHA COM MANGA LONGA, NA COR
BRANCA, COM GOLA REDONDA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. "P"
50 CAMISA DE MALHA COM MANGA LONGA, NA COR
BRANCA, COM GOLA REDONDA, DEVENDO CONTER
AINDA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
NEREU ESTAMPADO TAM. "M" CONFORME ANEXO.

Unidade
UNIDADE

Marca
AND
UNIFORMES
UNIFORMES

Qtde
80

Valor Unitário
R$17,70

Valor Total
R$1.416,00

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

100

R$17,70

R$1.770,00

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

100

R$18,80

R$1.880,00

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

110

R$18,80

R$2.068,00

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

110

R$18,80

R$2.068,00

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

110

R$20,30

R$2.233,00

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

70

R$20,30

R$1.421,00

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

50

R$21,10

R$1.055,00

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

40

R$21,80

R$872,00

UNIDADE

AND
UNIFORMES
UNIFORMES

40

R$21,80

R$872,00

___________________________________
CELSO AUGUSTO VIEIRA
Prefeito
CPF: 607.000.509-06

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Total do Fornecedor:
R$122.000,00
Presidente Nereu, 19 de abril de 2022.
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Quilombo
Prefeitura
EXTRATO CONTRATUAL 66/2022

Publicação Nº 3840802

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.:

66/2022

Contratante.:

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Contratada...:
CNPJ ........... :

PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
82.743.832/0001-62
Pagamento de despesa sem empenho prévio.
R$ 43.077,96 (Quarenta e três mil, setenta e sete reais e noventa e seis
centavos).
1050 4.4.90.00 1000
19/04/2022 a 17/06/2022.
Lei Municipal nº 2973/2021.

Objeto ......... :
Valor ........... :
Dotação ....... :
Vigência ...... :
Fundamentação:
QUILOMBO, 19 de Abril de 2022.

Silvano de Pariz
Prefeito Municipal
Extrato Contratual
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DECRETO Nº 188/2022 - DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840442

DECRETO Nº 188/2022 – DE 19 DE ABRIL DE 2022.
FICA DECRETADO QUE NÃO HAVERÁ
ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
MUNICIPAL
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, usando de
competência privativa que lhe confere o Item IX, do Art. 65 da Lei Orgânica
Municipal;
Considerando a Portaria do M.E. Nº 14.817 de 20 de Dezembro de 2021,
onde foram divulgados os dias de feriados nacionais e estabelecidos os dias de
ponto facultativo no ano de 2022.
Considerando a Portaria do M.E. Nº 3.413 de 18 de Abril de 2022, que altera
a portaria acima mencionada e divulga a data de 22 de abril de 2022 como ponto
facultativo, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo.
DECRETA:
Art.1º Considerando que o Governo Federal, através da Portaria do M.E. Nº
3.413 de 18 de Abril de 2022 divulga que dia 22/04/2022 será ponto facultativo, fica
estabelecido que não haverá atendimento ao público nos órgãos e repartições
pertencentes à Administração Pública Municipal no dia 22/04/2022.
Art.2º Os atendimentos na área da saúde serão realizados excepcionalmente
pelo Hospital São Bernardo de Quilombo.
Art.3º Os Conselheiros Tutelares cumprirão com o exercício das funções de
acordo com o determinado em escala de trabalho.
Art.4º Este Decreto entra em vigor nesta data.
Gabinete do Executivo Municipal, em 19 de Abril de 2022.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado
Em __/04/2022
Lei Municipal
1087/1993
Luciana Lima
Servidora Designada
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DECRETO Nº. 189/2022 - DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840171

DECRETO Nº. 189/2022 – DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS
SUPLEMENTARES
NO
ORÇAMENTO
DO
MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2022.
O Prefeito do Munícipio de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere o inciso IX do Art. 65 da Lei Orgânica Municipal e de
conformidade com a Lei Municipal nº 2.970/2021, de 03 de dezembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito
suplementar no orçamento do Município no ano de 2022, no valor de R$115.000,00 (cento e
quinze mil reais) no programa e verba abaixo discriminada e constante dos anexos da Lei
Municipal nº. 2.970/2021, de 03 de dezembro de 2021, a saber:
CLASSIFICAÇÃO
Órgão
Unidade
Função
Sub-função
Programa
Ação
Despesa
(197)

ESPECIFICAÇÃO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Urbanismo
Serviços Urbanos
PROGRESSO URBANO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/SOSU
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90 1000
–
Recursos
Ordinários

Valor Total R$:
CLASSIFICAÇÃO
Órgão
Unidade
Função
Sub-função
Programa
Ação
Despesa
(110)

Valor Total R$:

ESPECIFICAÇÃO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUILOMBO
Assistência Social
Assistência Comunitária
COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
MANUTENÇÃO ASSIST/SOCIAL/FMAS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.3.90 1000
–
Recursos
Ordinários

CÓDIGO
12
01
15
452
0027
2.061
Valor (R$)
30.000,00
30.000,00

CÓDIGO
08
02
08
244
0018
2.038
Valor (R$)
85.000,00
85.000,00
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Art.2º O recurso para abertura do crédito suplementar, de que trata o artigo
anterior, decorrerá da anulação da importância de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais),
nas dotações abaixo discriminada e constante dos anexos da Lei Municipal nº. 2.970/2021,
de 03 de dezembro de 2021, a saber:
CLASSIFICAÇÃO
Órgão
Unidade
Função
Sub-função
Programa
Ação
Despesa
(195)

ESPECIFICAÇÃO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Urbanismo
Serviços Urbanos
PROGRESSO URBANO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/SOSU
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.1.90 1000
–
Recursos
Ordinários

Valor Total R$:
CLASSIFICAÇÃO
Órgão
Unidade
Função
Sub-função
Programa
Ação
Despesa
(107)

ESPECIFICAÇÃO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUILOMBO
Assistência Social
Assistência Comunitária
COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
MANUTENÇÃO ASSIST/SOCIAL/FMAS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.1.90 1000
–
Recursos
Ordinários

Valor Total R$:
CLASSIFICAÇÃO
Órgão
Unidade
Função
Sub-função
Programa
Ação
Despesa
(111)

Valor Total R$:

ESPECIFICAÇÃO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUILOMBO
Assistência Social
Assistência Comunitária
COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
MANUTENÇÃO ASSIST/SOCIAL/FMAS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90 1000
–
Recursos
Ordinários

CÓDIGO
12
01
15
452
0027
2.061
Valor (R$)
30.000,00
30.000,00

CÓDIGO
08
02
08
244
0018
2.038
Valor (R$)
60.000,00
60.000,00

CÓDIGO
08
02
08
244
0018
2.038
Valor (R$)
25.000,00
25.000,00
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Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Executivo Municipal, em 19 de abril de 2022.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito

Registrado e Publicado
Em __/01/2022
Lei Municipal 1087/1993

EDERSON DA SILVA PRADO
CRC/SC 028.061/0/7

Servidor (a) Designado (a)
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PORTARIA Nº 0417/2022- DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841769

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Secretaria de Administração e Planejamento
PORTARIA Nº 0417/2022- DE 18 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE CEDÊNCIA DE VEÍCULO ENTRE AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE QUILOMBO/SC E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso IX do
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo;
Considerando o Oficio Nº 013/2022 da Secretaria de
Indústria, Comércio e Turismo direcionado a Secretária de
Promoção Social, conforme deferimento da Secretária de Promoção
Social.
RESOLVE:
Art. 1º Fica cedido o veículo Ford Ká Sedan, placas QJB6875, que pertence a Secretaria Municipal de Promoção Social,
para a Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo,
para atender aos interesses e necessidades da mesma, no dia 19
de abril de 2022, das 07:00horas as 18:00horas.
Art. 2° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 3°
publicação.

Esta

Portaria

entra

em

vigor

na

data

de

sua

Gabinete do Executivo Municipal, 18 de abril de 2022.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada
Em___/04/2022
Lei Municipal 1087/1993
Anderson Cesar Peretti
Servidor Designado
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PORTARIA Nº 0421/2022 - DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841781

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Setor de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 0421/2022 - DE 18 DE ABRIL DE 2022.

REVOGA A PORTARIA Nº.0400/2022 - DE
12 DE ABRIL DE 2022 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso
IX, do Artigo 65 da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:
Art. 1º Revogar, a PORTARIA Nº.0400/2022 - DE 12 DE ABRIL DE 2022,
que concedia dispensa do trabalho para consulta medica, à Servidora
Pública Municipal, Miria Guidini Sotilli (20494), ocupante do cargo
de Professor de Educação Infantil, em virtude do pedido da servidora
protocolado sob Nº15566/2022.
Art.
publicação.

2º

Esta

Portaria

entra

em

vigor

na

data

de

sua

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Executivo Municipal, 18 de abril de 2022.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada
Em___/04/2022
Lei Municipal 1087/1993
Anderson Cesar Peretti
Servidor Designado
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PORTARIA Nº 0424/2022- DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841790

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Secretaria de Administração e Planejamento
PORTARIA Nº 0424/2022- DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE
SOBRE
CEDÊNCIA
DO
VEÍCULO
VOLKSWAGEN
GOL
ENTRE
AS
SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE QUILOMBO/SC E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso IX do
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo;
Considerando o requerimento do secretário de Administração
e planejamento, protocolado sob o Nº11580/2022 direcionado ao
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, conforme deferimento
do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente.
RESOLVE:
Art. 1º Fica cedido o veículo Volkswagen Gol, placas QJP7544, que pertence a Secretaria Municipal de Agricultura e meio
Ambiente, para a Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, para atender aos interesses e necessidades da
mesma, no dia 19 de abril de 2022.
Art. 2° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 3°
publicação.

Esta

Portaria

entra

em

vigor

na

data

de

sua

Gabinete do Executivo Municipal, 19 de abril de 2022.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada
Em___/04/2022
Lei Municipal 1087/1993
Anderson Cesar Peretti
Servidor Designado
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PORTARIA Nº. 0418/2022 - DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841772

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Setor de Recursos Humanos
PORTARIA Nº. 0418/2022 - DE 18 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA
REALIZAR CONSULTA MÉDICA À SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL
SANDRA
MARIA
GRASSIOLLI
RIGON
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XI do
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade
com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de
1991;
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, à Servidora
Pública Municipal, Sandra Maria Grassiolli Rigon, (19991), ocupante
do cargo de Técnica de Enfermagem, no dia 18 de abril de 2022, no
período
matutino,
para
realizar
consulta
médica,
conforme
Requerimento sob Protocolo Nº11567/2022, de 18 de abril de 2022.
Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, a servidora
deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 19
de
abril
de
2022,
documento(s)
comprobatório(s)
(Atestado
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua
presença junto ao consultório/hospital/clínica em questão;
Parágrafo Único Se decorrido o prazo estabelecido no caput
Servidora
tenha
efetivado
a
deste
artigo,
sem
que
a
apresentação/entrega
do(s)
documento(s)
comprobatório(s)Atestado
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), o período
mencionado será considerado como falta e o(s) mesmo(s) será(ão)
descontado da sua remuneração.
Art.
publicação.

3º

Esta

Portaria

entra

em

vigor

na

data

de

sua

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Executivo Municipal, 18 de abril de 2022.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada
Em___/04/2022
Lei Municipal 1087/1993
Anderson Cesar Peretti
Servidor Designado
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PORTARIA Nº. 0420/2022 - DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841779

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Setor de Recursos Humanos
PORTARIA Nº. 0420/2022 - DE 18 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR
MUNICIPAIS QUE MENCIONA.

PÚBLICO

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso IX, do
Artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o disposto no,
Capítulo III da Lei Complementar nº32 – Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais,
R E S O L V E:
Art.1º CONCEDER FÉRIAS, ao servidor público municipal da
Secretaria
Municipal
de
Educação
Cultura
e
Esporte,
abaixo
relacionado, para gozo no período de 02 à 31 de maio de 2022,
conforme segue:
Período Aquisitivo:
Nelson Junior de Oliveira (20462)

26/04/2021 à 25/04/2022.

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

Gabinete do Executivo Municipal, 18 de abril de 2022.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/04/2022
Lei Municipal 1087/1993
Anderson Cesar Peretti
Servidor Designado
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PORTARIA Nº. 0422/2022 - DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841786

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Setor de Recursos Humanos
PORTARIA Nº. 0422/2022 - DE 18 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA
REALIZAR CONSULTA MÉDICA À SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL
MIRIA
GUIDINI
SOTILLI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XI do
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade
com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de
1991;
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, à Servidora
Pública Municipal, Miria Guidini Sotilli (20494), ocupante do cargo
de Professor de Educação Infantil, no dia 18 de abril de 2022, no
período
vespertino,
para
realizar
consulta
médica,
conforme
Requerimento sob Protocolo Nº11565/2022, de 14 de abril de 2022.
Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, a servidora
deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 19
de
abril
de
2022,
documento(s)
comprobatório(s)
(Atestado
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua
presença junto ao consultório/hospital/clínica em questão;
Parágrafo Único Se decorrido o prazo estabelecido no caput
Servidora
tenha
efetivado
a
deste
artigo,
sem
que
a
apresentação/entrega
do(s)
documento(s)
comprobatório(s)Atestado
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), o período
mencionado será considerado como falta e o(s) mesmo(s) será(ão)
descontado da sua remuneração.
Art.
publicação.

3º

Esta

Portaria

entra

em

vigor

na

data

de

sua

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Executivo Municipal, 18 de abril de 2022.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada
Em___/04/2022
Lei Municipal 1087/1993
Anderson Cesar Peretti
Servidor Designado
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PORTARIA Nº.0419/2022 - DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841777

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Setor de Recursos Humanos
PORTARIA Nº.0419/2022 - DE 18 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À
SERVIDORA
PÚBLIA
MUNICIPAL
LUCIANE
TERESINHA
DE
MORAES
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017.
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Luciane Terezinha De Moraes
(20092), ocupante do cargo de Assistente Social, no dia 18 de abril
de 2022, no período integral, conforme Requerimento sob Protocolo N°
11568, de 18 de abril de 2022.
Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste
artigo o período será descontado do banco de horas da servidor, que
ficará com um saldo de 25:38 horas.
Art.
publicação.

2º

Esta

Portaria

entra

em

vigor

na

data

de

sua

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Executivo Municipal, 18 de abril de 2022.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada
Em___/04/2022
Lei Municipal 1087/1993
Anderson Cesar Peretti
Servidor Designado
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PORTARIA Nº.0423/2022 - DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841788

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Setor de Recursos Humanos
PORTARIA Nº.0423/2022 - DE 18 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À
SERVIDORA
PÚBLIA
MUNICIPAL
LUCIANA
LIMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017.
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Luciana Lima (20324),
ocupante do cargo de Procuradora Municipal, no dia 20 de abril de
2022, no período integral, conforme Requerimento sob Protocolo N°
11559, de 14 de abril de 2022.
Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste
artigo o período será descontado do banco de horas da servidor, que
ficará com um saldo de 03:46 horas.
Art.
publicação.

2º

Esta

Portaria

entra

em

vigor

na

data

de

sua

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Executivo Municipal, 18 de abril de 2022.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada
Em___/04/2022
Lei Municipal 1087/1993
Anderson Cesar Peretti
Servidor Designado
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Rio das Antas
Prefeitura
PREGÃO ELETRONICO 0013/2022 - PMRA

Publicação Nº 3839604
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 57976D84CDFEDAC98CFE940EEA25D2DF6E183388

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS
RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2022–PMRA
Registro de Preços
O Secretário Municipal de Obras e Serviços, comunica a quem possa interessar que realizar-se-á Processo Licitatório nº 0036/2022-PMRA na
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 0013/2022–PMRA. Tendo como Objeto: Registro de preços para contratação futura com execução
de serviço parcelado na contratação de empresa para prestação de serviços de até 4000 metros lineares em perfuração e detonação de rochas, incluindo o fornecimento de explosivos e outros acessórios necessários para execução. Os serviços deverão ser executados conforme
solicitação e nos locais determinados pela Municipalidade (secretarias), dentro dos limites do Município, tudo Conforme Edital completo.
TIPO: Menor Preço Unitário (por item).
MODO DE DISPUTA: ABERTO.
DATA E HORA DO JULGAMENTO: 04/05/2022 às 09:00 horas.
LOCAL DE ACESSO AO PREGÃO: Por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação, em todas as suas
fases, através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões - (www.bll.org.br).
BASE LEGAL: Lei 10.024/19, Lei 8.666/93, LC 123/06 e Decretos Municipais, 23/2020 (Pregão Eletrônico), 13/2012 (Registro de Preços),
44/2021 (Sanção Adm) e 118/2021 (Comissão de Licitação).
RETIRADA DO EDITAL: No site do Município, E-mail: licita@riodasantas.sc.gov.br, por Telefone (49) 3564-0125-ramal 202 ou ainda na
plataforma do pregão eletrônico (BLL).
DEMAIS INFORMAÇÕES: Setor de licitações, de Segunda a Sexta, em horário de expediente, ou pelo e-mail licita@riodasantas.sc.gov.br ou
Telefone (49) 3564-0125, Ramal 202.
Rio das Antas (SC), 19 de Abril de 2022.
Leonel Sabadin
Secretário Municipal de Obras e Serviços

PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022 - PMRA

Publicação Nº 3841771
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 060F71D11AB23E1EA9D37A5B5043418763233564

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS
RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022 – PMRA
A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, comunica a quem possa interessar que realizar-se-á Processo Licitatório nº
0037/2022 - PMRA na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 0002/2022–PMRA, tendo como Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERÍODO VESPERTINO (4 Linhas) PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC. TUDO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL
COMPLETO, TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.
O CREDENCIAMENTO COM ENTREGA DOS ENVELOPES DA PROPOSTA DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, será no setor
de Licitações do Município, situado na Rua do Comércio, 780, Rio das Antas/SC, no dia 05/05/2022, respeitando os seguintes horários: Até
as 09:00 horas Credenciamento e entrega dos envelopes das Propostas de Preços e Documentação de Habilitação, com início da sessão às
09h15min do mesmo dia.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO.
RETIRADA DO EDITAL: No site do Município ou no Setor de Licitações. Em caso de interesse em participar da presente licitação, favor enviar
recibo de retirada do edital preenchido para o e-mail: licita@riodasantas.sc.gov.br.
BASE LEGAL: Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, LC 123/06 e Decretos Municipais nºs 32/2007, 44/2021 e 118/2021.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Setor de licitações, de Segunda a Sexta, em horario de expediente, ou pelo email licita@riodasantas.sc.gov.br ou
Telefone (49) 3564-0125, Ramal 202.
Rio das Antas (SC), 19 de Abril de 2022.
Claudete Barcaro Lazaris
Secretaria Municipal de Educação
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Câmara Municipal
PORTARIA Nº 008/2022 DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA PARA O CARGO DE CONTADORA DE CARÁTER
EFETIVO

Publicação Nº 3839425

PORTARIA N° 008/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONTRATA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE
CONTADORA DE CARÁTER EFETIVO
A Mesa Diretora da Câmara representada pela Vereadora Luciana Aparecida Cordeiro Bodanese, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rio das Antas, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 16 Inciso VIII do Regimento Interno, Art. 56 Inciso VII da Lei
Orgânica do Município de Rio das Antas, e alterações posteriores, resultado do Concurso Público 001/2022, e conforme Edital de Convocação
001/2022.
RESOLVE:
Art. 1º - Contratar a servidora KARINE CRISTINA DE OLIVEIRA, para atuar como Contadora, incumbida de exercer atividades de execução
orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal, relativo à escrituração da transferência de recursos e da despesa. Carga horária, remuneração e demais funções inerentes ao cargo, conforme Resolução 007/2021.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de 19 de Abril de 2022, revogando-se as disposições em contrário.
Rio das Antas, 19 de Abril de 2022.
LUCIANA APARECIDA CORDEIRO BODANESE
Presidente
Registrado em livro próprio e publicado no Mural do Átrio da Câmara na mesma data.
Rio das Antas
2022
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Rio do Campo
Prefeitura
ATA DE REGISTRO NR 53/2022 BALDO

Publicação Nº 3840813

DESPACHO
Ao
Setor de Compras e licitações
Ref.: Realinhamento Econômico financeiro referente ao Pregão Presencial nº 39/2021
Vidal Balak , Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, acolhendo o requerimento apresentado pela empresa Comercial Baldo Varejista de Alimentos Ltda CNPJ- 00.892.532/0001-80, acompanhado de notas fiscais do próprio
fornecedor , demonstrando o aumento do seguinte produto: Agua Mineral s/gás 20 litros, Café Torrado 500 gr, Leite integral 1 lt e Óleo de
Soja 900ml na base de custo na sua composição, DEFIRO e autorizo a efetiva alteração dos preços dos produto: Agua Mineral s/gás 20
litros R$ 14,99, Café Torrado 500 gr R$ 19,49, Leite integral 1 lt R$ 5,49 e Óleo de Soja 900ml R$ 11,99 a partir de 19 de abril de 2022,
reestabelecendo o equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços nº 53/2021.
Rio do Campo, 19 de abril de 2022
Vidal Balak
Prefeito Municipal
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Rio do Oeste
Prefeitura
DECRETO_2870_ALTERA_DECRETO_2696

Publicação Nº 3839421

PREFEITURA DE RIO DO OESTE
Rua Paulo Sa
CEP 89180-00
Home pag
E-mail:

Estado de Santa Catarina

rdagna, 797 – Bairro Bela Vista
0 – Fone/Fax 47-3543.0261/0292
e: www.riodooeste.sc.gov.br
pmro@ riodooeste.sc.gov.br

DECRETO Nº 2.870, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Altera Decreto nº 2696/2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE, no
uso de suas atribuições do art. 65, Inciso VII da Lei Orgânica
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado os incisos I, II, VIII do artigo 1º do Decreto nº 2696, de 26 de abril de 2021,
que passará a ter a seguinte redação:
TITULARES:
I - VANESSA DE MORAES MUNIZ, membro representante da Sec. da
Saúde Assistência Social;
II - TANIA MICHELS, membro representante da Sec. de Administração e
Fazenda;
SUPLENTES:
VIII - JEFFERSON CAMPESTRINI, membro representante da Sec. de
Administração e Fazenda;
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Rio do Oeste – SC, 19 de abril de 2022.

DIOGO FERRARI
Prefeito de Rio do Oeste

Decreto nº 2870/2022 – Pg. 1/2
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PREFEITURA DE RIO DO OESTE
Rua Paulo Sa
CEP 89180-00
Home pag
E-mail:

Estado de Santa Catarina

rdagna, 797 – Bairro Bela Vista
0 – Fone/Fax 47-3543.0261/0292
e: www.riodooeste.sc.gov.br
pmro@ riodooeste.sc.gov.br

Decreto nº 2870/2022 – Pg. 2/2
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Câmara Municipal
DECRETO LEGISLATIVO Nº 231/2022

Publicação Nº 3841688

CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DO OESTE

Rua Paulo Sardagna, 797, 2º andar – Bairro Bela Vista
89180-000 – RIO DO OESTE – SC
Fone/Fax (47) 3543-0210
Home page: www.camarariodooeste.sc.gov.br
E-mails: camara.riodooeste@gmail.com
legis@camarariodooeste.sc.gov.br
legis@riodooeste.sc.gov.br

DECRETO LEGISLATIVO 231/2022 DE 19 DE ABRIL DE 2022
ESTABELECE PONTO FACULTATIVO NO ÂMBITO DA CÂMARA DE
VEREADORES DE RIO DO OESTE.
O PRESIDENTE da Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Oeste, no
uso das atribuições legais e regimentais, faz saber que a Câmara aprovou
e
ele
promulga
o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1º Estabelece ponto facultativo no dia 22 de abril (sexta-feira), no âmbito da Câmara de
Vereadores de Rio do Oeste, em razão do feriado de Tiradentes, retornando às atividades
normais no dia 25 de abril de 2022.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Rio do Oeste, 19 de abril de 2022.

SILVIO SANTINO DA SILVA
Presidente

Publicado no DOM/SC _________________
Publicado no Mural ___________________
Assinatura
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Rio do Sul
Prefeitura
5º TERMO ADITIVO Nº087/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Publicação Nº 3840788

5º TERMO ADITIVO Nº 087/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 167/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2021
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RIO DO SUL/SC
Aos dia dezenove (19) do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina,
presentes de um lado o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, 01,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. José Eduardo Rothbarth Thomé, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa COMERCIAL UNIÃO BRASIL LTDA, estabelecida na Rua Tiradentes, nº 217, centro, no município de Laurentino/SC, CEP 89.170-000 inscrita no CNPJ
sob o nº 38.199.056/0001-90, ora denominada CONTRATADA, representado neste ato por sua representante, Sra. Leticia Tonet Simão,
resolvem nos termos facultados por lei, obedecidas as condições firmadas pelo Pregão Eletrônico nº 042/2021, celebrar o presente TERMO
DE ALTERAÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante fundamentação na alínea “d”, inciso II, do artigo 65 da Lei 8.666/93, alterações
posteriores e justificativas em anexo, em especial o protocolo nº 200731/2022, passando a vigência dos seguintes valores:
ITEM 57
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

PREÇO UNITÁRIO REVISADO

BANANA BRANCA

2,97

ITEM 58
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

PREÇO UNITÁRIO REVISADO

BANANA CATURRA

2,29

ITEM 59
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

PREÇO UNITÁRIO REVISADO

BETERRABA

3,99

ITEM 60
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

PREÇO UNITÁRIO REVISADO

CEBOLA

3,04

ITEM 61
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

PREÇO UNITÁRIO REVISADO

CENOURA

7,89

ITEM 64
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

PREÇO UNITÁRIO REVISADO

MAÇÃ FUJI

4,94

ITEM 65
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

PREÇO UNITÁRIO REVISADO

MAMÃO FORMOSA

7,36

ITEM 66
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

PREÇO UNITÁRIO REVISADO

MANGA

4,84

ITEM 67
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

PREÇO UNITÁRIO REVISADO
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4,29

ITEM 68
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

PREÇO UNITÁRIO REVISADO

OVOS GALINHA CAIPIRA

19,55

Ratificam-se as demais cláusulas e condições da Ata original, não colidentes com o presente Termo.
E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento.
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL
Contratante

COMERCIAL UNIÃO BRASIL LTDA Contratada

ADITIVO Nº 084/2022

Publicação Nº 3840838
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 355339FB857EEF1CCDB689F81AF8355439039E0D

1º TERMO ADITIVO Nº 084/2022 – DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 007/2022, REFERENTE À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ANTÔNIO TEODORO DE MIRANDA,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL E A EMPRESA TORRES PAVIMENTOS EIRELI.
Aos doze (12) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina,
presentes de um lado o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, n.
01, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. José Eduardo Rothbarth Thomé, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa
TORRES PAVIMENTOS EIRELI, estabelecida à Rua Paula Alves do Nascimento, 3030, Bairro Pioneiros, no município de Lontras/SC, CEP
89182-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.946.387/0001-60, ora denominada CONTRATADA, representada neste ato pela Sra. Carla Pincival, sócia administradora, Carteira de Identidade nº 9.707.598, CPF nº 057.922.089-30, resolvem nos termos facultados por lei, obedecida
as condições firmadas pelo Edital da Tomada de Preços nº 221/2021, e pelo Contrato original de serviços e fornecimento de material nº
007/2022, datado de 02 de fevereiro de 2022, celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas,
as quais, mutuamente, aceitam e outorgam:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO
As retificações efetuadas no presente instrumento fundamentam-se no Artigo 65, Inciso I, § 1o da Lei Federal nº 8.666/93. Justificada
através do Memorando 048/2022 da Fiscalização de Obras Públicas/Secretaria de Infraestrutura, recebido em 08/04/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO
Ao valor contratual assumido, constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, fica
acrescido o montante de R$10.797,44 (dez mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), conforme Memorando
048/2022/FISC/SEINFRA.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REGULARIDADE FISCAL
A Contratada no ato da assinatura do presente termo, deverá apresentar prova de regularidade fiscal da Fazenda Municipal, Estadual, Federal, INSS e FGTS.
CLÁUSULA QUARTA – DAS RATIFICAÇÕES
Ratificam-se as demais cláusulas e condições de Contrato original e seus termos aditivos, não colidentes com o presente Termo.
E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
TORRES PAVIMENTOS EIRELI
Carla Pincival
Contratada
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Publicação Nº 3840618

PORTARIA N. 0421/SEDAF
ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6.070 de 06 de março de 2017;
RESOLVE:
Art.1º. Conceder, a servidora FRANCIELE LIPPEL LAUBENSTEIN, matrícula n. 991350-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente
Administrativo, Auxílio Escolar na forma de bolsa de estudo para frequentar Curso de Direito Público, em nível de Especialização pela Escola
Superior de Magistratura do Estado de Santa Catarina (ESMESC), por ter comprovado no processo n. 200248/2022, com fundamento ao
disposto nos artigos 72 ao 82, da Lei Complementar n. 309 de 01 de dezembro de 2015.
Art. 2º. O prazo de duração do Auxílio Escolar na modalidade de Bolsa de Estudos será concedido durante a vigência do curso, não podendo
exceder a 24 (vinte quatro) meses.
Art. 3º. A continuidade do auxílio ora concedido fica condicionado ao atendimento das disposições contidas nos artigos 81 e 82.
Art. 4º. O Auxílio será concedido a partir do mês de abril de 2022, condicionado às exigências do texto legal.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio do Sul, 07 de abril de 2022.
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Crf

PORTARIA N. 451/DGP

Publicação Nº 3840309

PORTARIA Nº 0451/DGP
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o artigo 37,
inciso II da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, a partir de 14/04/2022, a servidora ANELIZE MACHADO MONTIBELLER LOTERIO, matrícula 1465180-1, ocupante
do cargo de provimento efetivo de Professor, nos termos do artigo 39, da Lei Complementar nº 309 de 01/12/2015.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio do Sul, 19 de abril de 2022.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Fho

PORTARIA N. 456/DGP

Publicação Nº 3841753

PORTARIA Nº 0456/DGP
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o artigo 37,
inciso II da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a partir de 18/04/2022, a servidora JOICE MARA SCHMITZ GIACOMINI, matrícula 182540-8, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, 40 horas semanais, do cargo de Diretora do Centro Educacional Infantil Titio Karan, nos termos do Art. 4º da
Lei Complementar Nº 194/2009.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Rio do Sul, 19 de março de 2022.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Fho

PORTARIA N.0453/DGP

Publicação Nº 3839882

PORTARIA N.0453/DGP
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Prefeito do Município de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso
II e X, do artigo 37, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria n. 0351/DGP de 23 de março de 2022, publicada em 25 de março de 2022, a qual nomeia DIEGO
BORTOLOZZO para exercer o cargo de provimento efetivo de Biólogo, 40 horas semanais, em virtude de sua desistência expressamente
manifestada em 18 de abril de 2022.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio do Sul, 18 de abril de 2022.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Srv

PORTARIA N.0454/DGP

Publicação Nº 3839895

PORTARIA N. 0454/DGP
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Prefeito do Município de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso
II e X, do artigo 37, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar nº 309, de 01 de dezembro de 2015, NADINE IOLANDA DA CUNHA, para
exercer o cargo de provimento efetivo de Biólogo, 40 horas, vinculado ao quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul, em
razão da sua aprovação no Concurso Público n. 002/2017.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio do Sul, 18 de abril de 2022.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração
Srv
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RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 059/2022

Publicação Nº 3839154

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA
PRAÇA 25 DE JULHO - 1 | Rio do Sul - SC | Cep 89.160-900
Fone: (47) 3531-1200 | CNPJ: 83.102.574/0001-06
e-mail: imprensa@riodosul.sc.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.59/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.59/2022
Pregão Eletrônico Nº 28/2022
Validade: 12 meses
Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, situado na
25 DE JULHO Nº. 01, CENTRO, cidade de Rio do Sul, Santa Catarina, inscrito no CNPJ Nº 83.102.574/0001-06, abaixo assinado, nos termos do
artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas
no Pregão Eletrônico do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 28/2022, RESOLVE registrar os valores oferecidos para AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DIVERSOS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO DO SUL., pelo
período de 12 meses, conforme consta no Anexo I do Edital do(a) Pregão Eletrônico, que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos
valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus representantes:
Participantes Presentes
CPF/CNPJ
E. R. KOCH & CIA. LTDA. EPP
02.215.552/0001-42
VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME
27.286.283/0001-36
SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
20.222.787/0001-43
FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME
23.964.820/0001-07
ELECTROINOX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICOS EIRELI EPP
27.913.520/0001-41
J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
17.918.110/0001-30
FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
42.579.294/0001-06
MICROFORT INFORMÁTICA LTDA
24.675.507/0001-03
VANGUARDA INFORMATICA LTDA EPP
27.975.551/0001-27
JEAN C V FERREIRA E CIA LTDA
08.533.577/0001-70
L2 TECNOLOGIA LTDA
44.189.336/0001-10
L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA
38.118.837/0001-02
LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
36.925.507/0001-01
AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
31.314.488/0001-55
BLUINTER COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
34.471.931/0001-90
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
65.149.197/0002-51

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1. CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DE RIO DO SUL., em um prazo que se estende 12 meses a partir da assinatura do presente contrato, através do Sistema de
Registro de Preços, para uso da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as especificações e quantitativos abaixo estimados:
Fornecedor: 4226917 - FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
Item
3

Descrição
BEBEDOURO

Unidade
U

Marca
Qtde. Item
Valor Unitário
Valor Total
FRISBELL COLUNA 200L
15,00000
R$2.890,0000
R$43.350,0000
Total do Fornecedor:
R$43.350,0000
Total Geral dos Itens:
R$43.350,0000

1.1. CONSUMO MÉDIO: O valor estimado para a citada aquisição pelo período de 12 meses é de R$43.350,00 (quarenta e três mil, trezentos e
cinquenta reais)
Rio do Sul (SC), 14 de Abril de 2022

___________________________________
JOSE EDUARDO ROTHBARTH THOME
Prefeito
CPF: 054.215.249-57

___________________________________
FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
CONTRATADA
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RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 060/2022

Publicação Nº 3839160

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA
PRAÇA 25 DE JULHO - 1 | Rio do Sul - SC | Cep 89.160-900
Fone: (47) 3531-1200 | CNPJ: 83.102.574/0001-06
e-mail: imprensa@riodosul.sc.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.60/2022
Pregão Eletrônico Nº 28/2022
Validade: 12 meses
Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, situado na
25 DE JULHO Nº. 01, CENTRO, cidade de Rio do Sul, Santa Catarina, inscrito no CNPJ Nº 83.102.574/0001-06, abaixo assinado, nos termos do
artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas
no Pregão Eletrônico do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 28/2022, RESOLVE registrar os valores oferecidos para AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DIVERSOS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO DO SUL., pelo
período de 12 meses, conforme consta no Anexo I do Edital do(a) Pregão Eletrônico, que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos
valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus representantes:
Participantes Presentes
CPF/CNPJ
E. R. KOCH & CIA. LTDA. EPP
02.215.552/0001-42
VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME
27.286.283/0001-36
SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
20.222.787/0001-43
FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME
23.964.820/0001-07
ELECTROINOX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICOS EIRELI EPP
27.913.520/0001-41
J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
17.918.110/0001-30
FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
42.579.294/0001-06
MICROFORT INFORMÁTICA LTDA
24.675.507/0001-03
VANGUARDA INFORMATICA LTDA EPP
27.975.551/0001-27
JEAN C V FERREIRA E CIA LTDA
08.533.577/0001-70
L2 TECNOLOGIA LTDA
44.189.336/0001-10
L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA
38.118.837/0001-02
LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
36.925.507/0001-01
AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
31.314.488/0001-55
BLUINTER COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
34.471.931/0001-90
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
65.149.197/0002-51

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1. CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DE RIO DO SUL., em um prazo que se estende 12 meses a partir da assinatura do presente contrato, através do Sistema de
Registro de Preços, para uso da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as especificações e quantitativos abaixo estimados:

Fornecedor: 4392191 - MICROFORT INFORMÁTICA LTDA
Item
1
2

Descrição
Unidade
Fogão Industrial 6 bocas U
em inox
Smart TV
U

Marca
KENOK FBSU6B774
LG 55UP751C

Qtde. Item
Valor Unitário
Valor Total
10,00000
R$2.999,0000
R$29.990,0000
50,00000
R$2.930,0000
Total do Fornecedor:
Total Geral dos Itens:

R$146.500,0000
R$176.490,0000
R$176.490,0000

1.1. CONSUMO MÉDIO: O valor estimado para a citada aquisição pelo período de 12 meses é de R$176.490,00 (cento e setenta e seis
mil, quatrocentos e noventa reais)

Rio do Sul (SC), 14 de Abril de 2022

___________________________________
JOSE EDUARDO ROTHBARTH THOME
Prefeito
CPF: 054.215.249-57

___________________________________
MICROFORT INFORMÁTICA LTDA
CONTRATADA
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Publicação Nº 3839085
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 118683174E4A7954FB97A4CE2811A56B562FD96F

8º TERMO ADITIVO Nº 078/2022 – DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 205/2019, REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER E SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA
REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA BLUMENAU, EM RIO DO SUL/SC, TRECHO 1, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
DO SUL E A EMPRESA CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA.
Aos oito (08) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, presentes de um lado o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, 01, neste
ato representada pelo Prefeito Sr. José Eduardo Rothbarth Thomé, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa CONSTRUÇÃO CIVIL MG
LTDA, estabelecida na Rua Dr. Getúlio Vargas, 200 - Centro, no município de Ibirama, Estado de Santa Catarina, CEP 89.140-000, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 06.145.928/0001-40, ora denominada CONTRATADA, representada pelo, Sr. Gilberto Grabowski, inscrito no CPF n°
704.699.389-00, resolvem nos termos facultados por lei, obedecida as condições firmadas pela Concorrência Pública n° 125/2019, e no
Contrato original de Prestação de Serviço e Fornecimento de Material n° 205/2019, datado de 26 de agosto de 2019, celebrar o presente
TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas, as quais, mutuamente, aceitam e outorgam:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO
As retificações efetuadas no presente instrumento fundamentam-se nos Art. 57, §1º, Inciso II e Artigos 65, Inciso I, § 1º, ambos da Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Justificada através das solicitações da Secretaria de Infraestrutura/Fiscalização de Obras Públicas, Memorando 041/2022 e 044/2022/FISC, recebidas em 29 de março e 08 abril do ano corrente.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS
Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Segunda, Subitem 12.2 do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 90 (noventa) dias, a contar de 20 de abril de 2022 e se encerrando
em 19 de julho de 2022, conforme Memorando n° 044/2022/FISC.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO
Ao valor contratual assumido, constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, fica
acrescido o montante de R$334.439,99 (trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos),
conforme Memorando 041/2022/FISC/SEINFRA.
CLÁUSULA QUARTA – DA SUPRESSÃO
Ao valor contratual assumido, constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, fica
suprimido o montante de R$55.471,15 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e quinze centavos), conforme Memorando
041/2022/FISC/SEINFRA.
CLÁUSULA QUINTA - DA REGULARIDADE FISCAL
A Contratada no ato da assinatura do presente termo, deverá apresentar prova de regularidade fiscal da Fazenda Municipal, Estadual, Federal, INSS e FGTS.
CLÁUSULA SEXTA - DAS RATIFICAÇÕES
Ratificam-se as demais cláusulas e condições de Contrato original e seus termos aditivos, não colidentes com o presente Termo.
E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA
Gilberto Grabowski
CONTRATADA

TERMO DE CONVOCAÇÃO NADINE IOLANDA DA CUNHA

Publicação Nº 3839915

TERMO DE CONVOCAÇÃO
Senhor(a) NADINE IOLANDA DA CUNHA é com satisfação que procedemos a convocação de V. Sª., para que se apresente no Departamento
de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo de Biólogo, 40 horas semanais, conquistado por meio do Concurso Público nº 002/2017, homologado por meio do Decreto nº 9.087 de 15/06/2020 e suas
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retificações posteriores.
Salientamos que V. Sª foi nomeado (a) por meio da Portaria n. 0454/DGP de 18/04/2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM,
em 20/04/2022. Conforme § 1º, do Art. 14, da Lei Complementar n° 309/2015, V. Sª deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de
trinta dias, a contar da data de publicação da portaria de nomeação.
Considerações importantes:
1) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato com
o Departamento de Gestão de pessoas para agendar o Exame Admissional.
2) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver com toda a documentação entregue e aprovada pelo Departamento de Gestão
de Pessoas.
Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame admissional, CUSTEADOS PELO CANDIDATO:
Nome do Cargo

Exames necessários

Todos os cargos

1. HEMOGRAMA COMPLETO;
2. GLICEMIA;
3. VDRL;
4. RX TORAX (COM LAUDO);
5. RX DA COLUNA LOMBO-SACRA (COM LAUDO);
6. RX DE BACIA (COM LAUDO);
7. ECG (acima 40 anos) – com laudo;
8. CREATININA (acima 40 anos);
9. LAUDO DO PSIQUIATRA;
10. CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA
ÁREA DA SAÚDE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO.

Rio do Sul, 20 de abril de 2022.
Departamento de Gestão de Pessoas
Divisão de Desenvolvimento profissional
Confirmação Recebimento (Assinatura e data):
__________________________________ ______ / ______ / ______
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DECRETO Nº 10.770, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840239

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C2BFFF5509B4CCAD87523CFEC37FF7AD6F650014

DECRETO Nº 10.770, de 19 de abril de 2022.
“HOMOLOGA
RESULTADO
DO
PROCESSO
LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022/SEDUC, DE
25.02.2022”
O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o Artigo 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de
Rio do Sul e com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei complementar Federal nº 123/2006, /2020 e
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado, de acordo com o parecer do pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº
10.511, de 21 de dezembro de 2021, e Decreto nº 10.545, de 20 de janeiro de 2022, o
resultado do Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2022/SEDUC, de 25.02.2022, cujo
resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também
autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos licitantes:
NELSON FERRARI EIRELI
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO
19 de abril de 2022

JOSE EDUARDO
ROTHBARTH
THOME:05421524957

Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO
ROTHBARTH THOME:05421524957
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM
BRANCO, ou=11825802000157, cn=JOSE
EDUARDO ROTHBARTH THOME:05421524957
Dados: 2022.04.19 14:34:12 -03'00'

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul
Assinado de forma
JAIRO
digital por JAIRO
WEHMUTH WEHMUTH
JUNIOR:85110450
JUNIOR:85 900
Dados: 2022.04.19
110450900 14:14:02 -03'00'
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ANEXO AO DECRETO Nº 10.770/2022
Pregão Eletrônico

Nº 014/2022/SEDUC, de 25.02.2022

Objeto da Licitação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS EM AMBIENTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Decisão:

Pelo critério de menor preço por item, o pregoeiro declarou vencedor o
licitante:
NELSON FERRARI EIRELI
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OFÍCIO Nº 004/2022 – COMDEMA / CÂMARA DE RECURSOS

Publicação Nº 3841762

CÂMARA TÉCNICA DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – RIO DO SUL/SC

Ofício nº 004/2022 – COMDEMA / CÂMARA DE RECURSOS
Rio do Sul, 19 de Abril de 2022.
Assunto: Protocolos 188654/2020, 175566/2018

Prezado Senhor,
Cumprimentando-a cordialmente, vimos através deste informar que será julgado dia
26 de Abril de 2022 às 08:00hs os protocolos 188654/2020 e 175566/2018, em nome de
Maicon Marciano Vieira, pela Câmara de Julgamento de Recursos Administrativos do
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.
A reunião acontecerá na sala 222, do Centro Universitário para o Desenvolvimento
do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI.
Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição para maiores
esclarecimentos.

________________________
Fábio Zazyki Momm
Secretário Executivo da Câmara Técnica de Julgamento de Recursos Administrativos
do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Rio do Sul

Maicon Marciano Vieira
Rua Evaldo Volkmann, nº 365
Taboão - Rio do Sul
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Rio dos Cedros
Prefeitura
EXTRATO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 53/2022

Publicação Nº 3839598

MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 053, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2022, MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, inscrito no CNPJ nº 83.102.806/0001-18
CONTRATADO(A): CARLOS ROCHA LEAL NETO MEI, inscrita no CNPJ de n° 40183415/0001-62.
OBJETO: CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL E DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DE MATÉRIAS DA ADMINISTRAÇÃO.
DATA DA ASSINATURA: 18/04/2022.
ITENS: 06; 07.
VIGENCIA DO CONTRATO: 18/04/2022 A 17/04/2023.
Jorge Luiz Stolf
Secretário de Infraestrutura

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 54/2022

Publicação Nº 3839703

MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 054, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2022, MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, inscrito no o CNPJ nº 83.102.806/0001-18.
CONTRATADO(A): PORTAL DE NOTICIAS MISTUREBAS LTDA, inscrita no CNPJ n.°11670600/0001-83.
OBJETO: CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL E DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DE MATÉRIAS DA ADMINISTRAÇÃO.
DATA DA ASSINATURA: 18/04/2022.
ITENS: 06; 07.
VIGENCIA DO CONTRATO: 18/04/2022 A 17/04/2023.
Jorge Luiz Stolf
Secretário de Infraestrutura

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 55/2022

Publicação Nº 3839726

MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 055, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2022, MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, inscrito no o CNPJ nº 83.102.806/0001-18.
CONTRATADO(A): CARLOS ALBERTO SCHROEDER ME, inscrita no CNPJ n.°24277008/0001-68.
OBJETO: CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL E DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DE MATÉRIAS DA ADMINISTRAÇÃO.
DATA DA ASSINATURA: 18/04/2022.
ITENS: 03.
VIGENCIA DO CONTRATO: 18/04/2022 A 17/04/2023.
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Jorge Luiz Stolf
Secretário de Infraestrutura

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 58/2022

Publicação Nº 3840762

MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 58, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
PROCESSO LICITATÓRIO 45/2022,
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, CNPJ sob o nº 83.102.806/0001-18.
CONTRATADO: GALDINO PRUSSECK.
OBJETO: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DIREITO DE EXTRAÇÃO E RETIRADA DE SAIBRO E CASCALHO COM PASSAGEM DE VEÍCULOS ATÉ
O LOCAL DE EXPLORAÇÃO.
VALOR: R$6.703,85 (seis mil e setecentos e três reais e oitenta e cinco centavos).
DATA DA ASSINATURA: 19/04/2022.
VIGENCIA DO CONTRATO: 19/04/2022 A 19/04/2023.
Diego Ricardo Fernandes
Secretário de Infraestrutura

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°56/2022

Publicação Nº 3839737

MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 056, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2022, MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, inscrito no o CNPJ nº 83.102.806/0001-18.
CONTRATADO(A): EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA, inscrita no CNPJ n.°81290090/0001-02
OBJETO: CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL E DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DE MATÉRIAS DA ADMINISTRAÇÃO.
DATA DA ASSINATURA: 18/04/2022.
ITENS: 4; 6; 7.
VIGENCIA DO CONTRATO: 18/04/2022 A 17/04/2023.
Jorge Luiz Stolf
Secretário de Infraestrutura

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 57/2022

Publicação Nº 3839757

MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 057, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2022, MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, inscrito no o CNPJ nº 83.102.806/0001-18.
CONTRATADO(A): RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA, inscrita no CNPJ n.°83497479/0001-40
OBJETO: CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL E DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DE MATÉRIAS DA ADMINISTRAÇÃO.
DATA DA ASSINATURA: 18/04/2022.
ITENS: 02.
VIGENCIA DO CONTRATO: 18/04/2022 A 17/04/2023.
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Jorge Luiz Stolf
Secretário de Infraestrutura

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITOTÓRIO 45/2022

Publicação Nº 3840522

MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS/SC
PROCESSO LICITÓRIO Nº 45/2022
EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS (83.102.806/0001-18).
CONTRATADO: GALDINO PRUSSECK.
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTRAÇÃO E RETIRADA DE SAIBRO E MACADAME EM PROPRIEDADE DE
GALDINO PRUSSECK.
VALOR: R$ 6.703,85 (seis mil e setecentos e três reais e oitenta e cinco centavos)
FUNDAMENTO LEGAL: ART.24, X da Lei Federal 8.666/93.
Rio dos Cedros, 19 de abril de 2022.
Diego Ricardo Fernandes
Secretário de Infraestrutura
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Rio Negrinho
Prefeitura
DECRETO Nº 14744 DE 12 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839546

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso IV
do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e nos termos do art. 4º da Lei nº 3583 de 14 de dezembro de 2021:
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho no valor de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:
Órgão
Unidade
Funcional Programática
Programa
Projeto/Atividade
Despesa
Fonte/Recurso

SECRETARIA DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS E SERVIÇOS PÚBLICOS
002 – DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL
05.002.0015.0451.0005.2069
0005 – SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
2069 – MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES
4490000000 – Aplicações Diretas R$ 150.000,00
03791100 – EI – Ampliação do Parque Natural Dorvalino Luiz Depin (Jair
Miotto

Art. 2º Para cobertura do disposto no artigo anterior é indicado como fonte de recurso, na forma do art. 42 e art. 43, § 1º inciso I da Lei
Federal nº 4320/1964, através do superávit financeiro exercício anterior.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 12 de abril de 2022
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK - Secretária de Administração e Recursos Humanos
LUIZ ALBERTO WIESE - Secretário de Finanças

DECRETO Nº 14746 DE 14 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839507

HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
N° 046/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso XVII
do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal, na forma do disposto na Lei Federal 10520/02, Decreto Federal 10.024/19 e na Lei n° 8666/93 e
alterações;
DECRETA
Art. 1º Fica HOMOLOGADO com base na decisão da Pregoeira Designada, transcrita no aviso de resultado do dia 14 de abril de 2022, o
resultado do Processo Licitatório n° 046/2022 de 31 de março de 2022, realizado na modalidade de Pregão Presencial, da seguinte forma:
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de massa asfáltica – CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) traço faixa B Binder,
especificação do Deinfra-SC-ES-P05/16, para recapeamento de ruas com pavimentação em paralelepípedos e lajotas existentes, nivelando
o leito das vias e melhorando a sua condição de trafegabilidade das ruas do município e com entregas nos locais indicados pela Secretaria
de Infraestrutura, pelo prazo de 12 (doze) meses.
LICITANTE VENCEDORA:
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ n° 03.620.927/0001-12
No item: 01 (lote único) no valor unitário de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) a tonelada.
Valor Total R$ 4.950.000,00 (quatro milhões e novecentos e cinquenta mil reais)
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 14 de abril de 2022
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos
VILSON VENSKE – Secretário de Infraestrutura

DECRETO Nº 14747 DE 14 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839579

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO NEGRINHO
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso IV
do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e nos termos do art. 4º da Lei nº 3583 de 14 de dezembro de 2021:
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao orçamento vigente da Fundação Municipal de Cultura de Rio Negrinho no
valor de R$ 47.274,26 (quarenta e sete mil e duzentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), para reforço das seguintes dotações
orçamentárias:
Órgão
Unidade
Funcional Programática
Programa
Projeto/Atividade
Despesa
Fonte/Recurso

17 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
001 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
17.001.0013.0392.0017.2175
0017 – CULTURA PARA TODOS
2175 – MANUTENÇÃO DAS BANDAS E GRUPOS MUSICAIS
3390000000 – Aplicações Diretas R$ 13.000,00
03000001 – Superávit Financeiro – Recursos Próprios

Órgão
Unidade
Funcional Programática
Programa
Projeto/Atividade
Despesa
Fonte/Recurso

17 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
001 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
17.001.0013.0392.0017.2184
0017 – CULTURA PARA TODOS
2184 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMC
3390000000 – Aplicações Diretas R$ 6.323,66
06346777 – Projeto Lei Rouanet/Cultura

Órgão
Unidade
Funcional Programática
Programa
Projeto/Atividade
Despesa

17 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
001 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
17.001.0013.0392.0017.2182
0017 – CULTURA PARA TODOS
2182 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
3390000000 – Aplicações Diretas R$ 345.89
06800080 – Superávit Financeiro – Outras Receitas – Biblioteca Pública Dr.
Heládio Olsen Veiga

Fonte/Recurso
Órgão
Unidade
Funcional Programática
Programa
Projeto/Atividade

Fonte/Recurso

17 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
001 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
17.001.0013.0392.0017.2184
0017 – CULTURA PARA TODOS
2184 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMC
3291000000 – Aplicações Diretas – Oper. Intra-Orçamentárias
R$ 20.000,00
03000001 – Superávit Financeiro – Recursos Próprios

Órgão
Unidade
Funcional Programática
Programa
Projeto/Atividade
Despesa
Fonte/Recurso

17 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
001 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
17.001.0013.0392.0017.2184
0017 – CULTURA PARA TODOS
2184 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMC
3390000000 – Aplicações Diretas R$ 7.604,71
03000001 – Superávit Financeiro – Recursos Próprios

Despesa

Art. 2º Para cobertura do disposto no artigo anterior é indicado como fonte de recurso, na forma do art. 42 e art. 43, § 1º inciso I da Lei
Federal nº 4320/1964, através do superávit financeiro exercício anterior.
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 14 de abril de 2022
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK - Secretária de Administração e Recursos Humanos
LUIZ ALBERTO WIESE - Secretário de Finanças

DECRETO Nº 14748 DE 14 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839587

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso IV
do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e nos termos do art. 4º da Lei nº 3583 de 14 de dezembro de 2021:
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho no valor de R$
37.000,00 (trinta e sete mil reais) para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
Órgão
Unidade
Funcional Programática
Programa
Projeto/Atividade
Despesa
Fonte/Recurso

06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
003 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
06.003.0012.0122.0006.2359
0006 – EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO
2359 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
4490000000 – Aplicações Diretas R$ 7.000,00
01010002 – Recursos Ordinários Impostos - Educação

Órgão
Unidade
Funcional Programática
Programa
Projeto/Atividade
Despesa
Fonte/Recurso

02 – GABINETE DO PREFEITO
003 – CONSULTORIA JURÍDICA
02.003.0002.0062.0002.2014
0002 – GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
2014 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA
3390000000 – Aplicações Diretas R$ 30.000,00
01000001 – Recursos Próprios Ordinários

Art. 2º Para cobertura do disposto no artigo anterior é indicado como fonte de recurso, na forma do art. 42 e art. 43, § 1º, inciso III, da Lei
Federal nº 4320/1964, a anulação da seguinte dotação orçamentária:
Órgão
Unidade
Funcional Programática
Programa
Projeto/Atividade
Despesa
Fonte/Recurso

02 – GABINETE DO PREFEITO
003 – CONSULTORIA JURÍDICA
02.003.0002.0062.0002.2014
0002 – GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
2014 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA
3390000000 – Aplicações Diretas R$ 30.000,00
01000001 – Recursos Próprios - Ordinários

Órgão
Unidade
Funcional Programática
Programa
Projeto/Atividade
Despesa
Fonte/Recurso

06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
003 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
06.003.0012.0122.0006.2359
0006 – EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO
2359 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3390000000 – Aplicações Diretas R$ 7.000,00
01010002 – Recursos Ordinários Impostos - Educação

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Rio Negrinho, 14 de abril de 2022
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK - Secretária de Administração e Recursos Humanos
LUIZ ALBERTO WIESE – Secretário de Finanças
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DECRETO Nº 14750 DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839514

HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
N° 047/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso XVII
do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal, na forma do disposto na Lei Federal 10520/02, Decreto Federal 10.024/19 e na Lei n° 8666/93 e
alterações;
DECRETA
Art. 1º Fica HOMOLOGADO com base na decisão da Pregoeira Designada, transcrita no aviso de resultado do dia 18 de abril de 2022, o
resultado do Processo Licitatório n° 047/2022 de 1º de abril de 2022, realizado na modalidade de Pregão Presencial, da seguinte forma:
OBJETO: Registro de preços visando futuras aquisições de blocos de concreto modelo paver, para pavimentação de passeios e implantação
de piso tátil da área urbana do município de Rio Negrinho, pelo prazo de 12 (doze) meses.
LICITANTE VENCEDORA:
FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA
CNPJ n° 83.483.990/0001-93
Nos itens: 01 e 02 no valor total de R$ 2.696.500,00 (dois milhões e seiscentos e noventa e seis mil e quinhentos reais).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 18 de abril de 2022
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos
VILSON VENSKE – Secretário de Infraestrutura

DECRETO Nº 14751 DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839527

HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
N° 027/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso XVII
do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal, na forma do disposto na Lei Federal 10520/02, Decreto Federal 10.024/19 e na Lei n° 8666/93 e
alterações;
DECRETA
Art. 1º Fica HOMOLOGADO com base na decisão da Pregoeira Designada, transcrita no aviso de resultado de 18 de abril de 2022, o resultado do Processo Licitatório n° 027/2022 de 10 de março de 2022, realizado na modalidade de Pregão Eletrônico, da seguinte forma:
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados à merenda escolar nas escolas e creches do município de Rio Negrinho através do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, a serem fornecidos durante o
período de vigência da ata de registro de preços de 06 (seis) meses.
LICITANTES VENCEDORAS:
SEBMED PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI
CNPJ n° 33.154.286/0001-19
Nos itens: 9,11 e 12 no valor de R$ 35.621,67 (trinta e cinco mil e seiscentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos)
MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
CNPJ nº 08.310.833/0001-60
Nos itens: 2,4,10,13,14,15,20 e 21 no valor de R$ 28.429,70 (vinte e oito mil e quatrocentos e vinte e nove reais e setenta centavos)
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP
CNPJ nº 07.634.816/0001-16
Nos itens: 7 e 8 no valor de R$ 6.582,95 (seis mil e quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos)
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PHS COMÉRCIO EIRELLI ME
CNPJ nº 27.130.120/0001.60
Nos itens: 17 e 19 no valor de R$ 55.942,26 (cinquenta e cinco mil e novecentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos).
OBS.: itens desertos: 1,3,5,6,16,18 e 23, itens fracassados: 22 e 24
TOTAL GERAL: R$ 126.576,58, (cento e vinte e seis mil e quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 18 de abril de 2022
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos
SANDRA MARA BRAMBILLA HACKE – Secretária de Educação

PORTARIA N° 26172 - DE 14 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840835

NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso XVII do
art. 96, da Lei Orgânica Municipal e nos termos do art. 13, da Lei nº 3324 de 31 de março de 2020;
RESOLVE
Art. 1º - NOMEAR, nos termos da Lei nº 3324, de 31 de março de 2020, para integrar o Conselho Municipal do Idoso de Rio Negrinho – Biênio 2022/2024, os membros efetivos e suplentes, escolhidos pelos órgãos e entidades que os compõem, conforme segue:
I – REPRESENTANTES DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS
a) Secretaria Municipal de Habitação e Promoção Social:
Titular: Marcelo Streit
Suplente: Janete Hemphmeier Novak
b) Secretaria Municipal de Assistência Social:
Titular: Valdirene Greisi Mallon Schroeder
Suplente: Maria do Carmo Martins Stiz
c) Fundação Municipal de Cultura:
Titular: Claudia Marina Olsen
Suplente: Kelly Sonia Ramos
d) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Turismo:
Titular: Isabella Maria Massaneiro
Suplente: Matheus Henrique Auerhahn
e) Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Leticia Linzmayer
Suplente: Juliana Marshal
II - REPRESENTANTES DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS:
a) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE:
Titular: Magali Leonice de Castilho
Suplente: Anelize Tureck
b) Fórum Municipal dos Trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social de Rio Negrinho – FMT/SUAS - RN:
Titular: Alessandra Lopes Knopka
Suplente: Ana Flávia Schitt
c) Sênior Qualidade de Vida:
Titular: Claudeni Pereira da Silva
Suplente: Dorilda Wischral
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d) Rede Feminina de Combate ao Câncer - RFCC:
Titular: Maria Helena Padilha dos Santos
Suplente: Maria Bernadete Peyerl
e) Fundação Hospitalar de Rio Negrinho - FHRN
Titular: João Silvio Barboza
Suplente: Ciliane Taborda de Carvalho
Art. 2º - O exercício da função de Conselheiro é considerado serviço público relevante e não será remunerado.
Art. 3º - O mandato dos membros do Conselho e seus respectivos suplentes é de dois anos contados a partir da posse, permitida uma
recondução por igual período.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 14 de abril de 2022.
CAIO CESAR TREML – Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos
MARCELI KRUGER – Secretária de Assistência Social

PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2022-RET

Publicação Nº 3840502

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2022
PREGÃO ELETRÔNICO - RETIFICAÇÃO
O Município de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, torna público para conhecimento dos interessados, que sob a regência da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Federal nº 10024 de 20/09/2019 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, foi alterado e acha-se aberto até 09:00 horas do dia 04 de maio de 2022, Pregão Eletrônico, cujo objeto consiste na AQUISIÇÃO DE KITS MATERIAIS
ESCOLARES DESTINADOS as AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE
RIO NEGRINHO. As propostas deverão ser encaminhadas via INTERNET pelo site da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL: http://
www.bll.org.br, a partir desta data, encerrando-se no prazo acima. O início da disputa das propostas classificadas se dará às 09:10 horas do
mesmo dia. Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, situado na
Avenida Richard Schweitzer de Albuquerque, 200, Centro Cívico de Rio Negrinho – SC. Cópias do edital poderão ser obtidas no site: http://
www.bll.org.br e http://rionegrinho.atende.net. Demais informações pelo telefone (47) 3646-3636 /3646-3648.
Rio Negrinho, 19 de abril de 2022.
CAIO CESAR TREML
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 055/2022

Publicação Nº 3836579

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2022
PREGÃO PRESENCIAL
O Município de Rio Negrinho – SC torna público para conhecimento dos interessados, que sob a regência da Lei Federal nº 10.520 de
17/07/2002, Decreto Municipal nº 8.733 de 18/08/2005 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, acha-se aberto até as
09h00min do dia 06 de maio de 2022, Pregão Presencial para registro de preços para aquisição para aquisição de tintas para demarcação
viária, pelo prazo de 12 (doze) meses. As propostas deverão ser protocoladas e entregues no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de
Rio Negrinho (SC) até às 09h00min do dia 06 de maio de 2022, com abertura das propostas no mesmo dia e horário. O credenciamento de
representantes e o início da disputa das propostas classificadas ocorrerão no mesmo dia e horário acima. Maiores informações poderão ser
obtidas no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, situado na Avenida Richard Schweitzer de Albuquerque,
200, Centro Cívico de Rio Negrinho – SC. Cópias do edital poderão ser obtidas no site: http://rionegrinho.atende.net. Demais informações
pelo telefone (47) 3646-3636/3646-3648.
Rio Negrinho, 14 de abril de 2022.
CAIO CESAR TREML
Prefeito Municipal
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SAMAE - Rio Negrinho
EXTRATO DE PUBLICAÇÕES SAMAE 2022

Publicação Nº 3840972

PORTARIA Nº 2.142 DE 28 DE MARÇO DE 2022 - ACATA DESISTÊNCIA ESPONTÂNEA DO CANDIDATO QUE MENCIONA APROVADO EM
PROCESSO SELETIVO.
PORTARIA Nº 2.143 DE 28 DE MARÇO DE 2022 - HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/2022 DO SAMAE.
PORTARIA Nº 2.144 DE 01 DE ABRIL DE 2022 - ADMITE SERVIDORA QUE MENCIONA EM CARÁTER TEMPORÁRIO.
PORTARIA Nº 2.145 DE 05 DE ABRIL DE 2022 - PRORROGA CONTRATO DE ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DA SERVIDORA QUE
MENCIONA.
PORTARIA Nº 2.146 DE 05 DE ABRIL DE 2022 - PRORROGA CONTRATO DE ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DA SERVIDORA QUE
MENCIONA.
PORTARIA Nº 2.147 DE 06 DE ABRIL DE 2022 - ACATA DESISTÊNCIA ESPONTÂNEA DA CANDIDATA QUE MENCIONA APROVADA EM PROCESSO SELETIVO.
PORTARIA Nº 2.148 DE 08 DE ABRIL DE 2022 - INTERROMPE O GOZO DE FÉRIAS DO SERVIDOR QUE MENCIONA.
PORTARIA Nº 2.149 DE 11 DE ABRIL DE 2022 - RESCINDE O CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO DA SERVIDORA QUE MENCIONA.
PORTARIA Nº 2.150 DE 12 DE ABRIL DE 2022 - ADMITE SERVIDORA QUE MENCIONA EM CARÁTER TEMPORÁRIO.
CONTRATO Nº 17/2022
PROCESSO Nº 2/2022
TERMO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9/2022
CONTRATADA: AUTO POSTO NG LTDA
DO OBJETO: Pelo fornecimento de combustíveis.
DO PREÇO: R$ 6,4766 (seis reais, quatro mil setecentos e sessenta e seis décimos de milésimos de centavos) por litro de DIESEL S-10.
DA VIGÊNCIA: O novo preço passa a vigorar a partir do dia 28 de março de 2022, conforme previsto na Subcláusula II da Cláusula IV do
Contrato original.
Permanecem vigentes todas as demais cláusulas do contrato aditado, inclusive quanto à fonte de recursos orçamentários do SAMAE.
CONTRATO Nº 18/2022
PROCESSO Nº 25/2021
TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2021
CONTRATADA: ENGEPLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
DO OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa de engenharia especializada e com acervo técnico em impermeabilização de estruturas de concreto PARA Recuperação das manifestações patológicas e revestimento impermeabilizante protetivo anticorrosivo no Decantador 1 e no Decantador 2 da Estação de Tratamento de Esgoto - VISTA ALEGRE do SAMAE.
DA VIGÊNCIA: Constitui o presente termo aditivo ao Contrato nº 66/2021 a prorrogação do prazo contratual por mais 30 (trinta) dias, a
contar de 01/04/2022.
Permanecem vigentes todas as demais Cláusulas do Contrato aditado, inclusive quanto a fonte de recursos orçamentários.
CONTRATO Nº 19/2022
PROCESSO Nº 4/2020
TERMO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2020
CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
DO OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada, para execução das obras de reforma e ampliação
do sistema produtor da Estação de Tratamento de Água central do Município de Rio Negrinho, com emprego de mão de obra, materiais e
equipamentos, conforme projetos, planilhas orçamentárias, cronograma, memorial descritivo e demais especificações constantes da solicitação do SAMAE.
DA VIGÊNCIA: Constitui o presente termo aditivo ao Contrato nº 18/2020 a prorrogação do prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias, a
contar de 06/04/2022 a 04/06/2022.
Permanecem vigentes todas as demais Cláusulas do Contrato aditado, inclusive quanto a fonte de recursos orçamentários.
As publicações em inteiro teor, estão publicadas no site: www.samaerne.sc.gov.br.
Rio Negrinho – SC, 20 de abril de 2022.
VALDIR FIRMO CAETANO JÚNIOR - Diretor Geral
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Rio Rufino
Prefeitura
LEI N° 836-2022

Publicação Nº 3839227

LEI Nº 836
De 18 de abril de 2022.
“ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 655, DE 21 DE AGOSTO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
ERLON TANCREDO COSTA, Prefeito do Município de Rio Rufino/SC, no uso das atribuições que lhe confere o art. 60, IV da Lei Orgânica
Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte,
LEI
Art. 1º A Lei Municipal nº 655, de 21 de agosto de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o repasse mensal no valor de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais), a título de subsidio financeiro para o transporte de passageiros residentes e domiciliados no Município de Rio Rufino/SC, para
deslocamento do interior até a sede do Município.
Parágrafo único. O valor de que trata o caput será atualizado anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, através de decreto do Poder Executivo.
(...)
Art. 4º O valor do subsídio de que tata esta Lei será repassado à prestadora de serviço contratada.
Parágrafo único. O Itinerário do transporte, bem como os dias em que ocorrerá, serão regulamentados por decreto, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ERLON TANCREDO COSTA
Prefeito de Rio Rufino
Encaminhado para publicação no DOM em 18/04/2022
Marcieli Kuhnen
Diretora de Administração e Finanças

LEI N° 837-2022

Publicação Nº 3840971

LEI Nº 837,
De 19 de abril de 2022.
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO A FIRMAR CONVÊNIO COM O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - IMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
ERLON TANCREDO COSTA, Prefeito do Município de Rio Rufino/SC, no uso das atribuições que lhe confere o art. 60, IV da Lei Orgânica
Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte,
LEI
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Instituto do Meio Ambiente do estado de Santa Catarina - IMA, para definição das ações referentes ao programa “PENSO, LOGO DESTINO”.
Parágrafo único. O convênio de que trata esta Lei não envolve a transferência de recursos financeiros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Encaminhado para publicação no DOM em 18/04/2022
Marcieli Kuhnen
Diretora de Administração e Finanças ERLON TANCREDO COSTA
Prefeito de Rio Rufino
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Publicação Nº 3840702

MUNICÍPIO DE RIO RUFINO-SC
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 001/2022 SASB
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2022 SASB
Objeto: Contratação de Empresa para Elaboração de Projetos Básicos de Engenharia para Implantação de Sistemas de captação, armazenamento e distribuição de Água Potável.
Tipo: Menor Preço Global
Recebimento das Propostas: até 09h45 do dia 19/05/2022.
Abertura: às 10h00 do dia 19/05/2022.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.riorufino.sc.gov.br, link
“Licitações”. Informações complementares poderão ser obtidas na Secretaria de Administração deste Município, situado na Avenida José
Oselame, 209, Centro, de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone (49) 3279-0000.
Rio Rufino, SC, 19 de abril de 2022.
ERLON TANCREDO COSTA
Prefeito de Rio Rufino
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Riqueza
Prefeitura
PORTARIA 201/2022

Publicação Nº 3841018

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA
_________________________________________________________________________________________

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
DOS

MUNICÍPIOS

EM

_____/_____/______
CFE. LEI MUNICIPAL 0826/2020
___________________________
Édina Faller
Mat N º 1508-3
Advogada

PORTARIA Nº 201/2022
RENALDO
MUELLER,
Prefeito
Municipal
de
Riqueza, Estado de Santa Catarina, usando da
competência que lhe confere o Inciso IX, do
Art. 64, da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO, nos termos do Art. 10,
Inciso II, c/c o Art. 11 caput, da Lei nº
0406, de 01 de Outubro de 2007, e Art. 46,
da Lei Municipal N° 0428, de 19 de Novembro
de 2007:
LISETE CLARICE FREES, brasileira, solteira,
nascida aos 25/01/1980, filha de Onorio Frees e Olga Lehman Frees,
inscrita no CPF sob Nº 033.206.719-01 e RG N° 4.106.310, Matrícula
1558-0, para exercer o Cargo em Provimento Efetivo de auxiliar de
serviços gerais, Nível SEG-01, Anexo I, da Lei Municipal Nº 428/2007,
de 19/11/2007, lotada no Departamento de Agricultura, com carga
horária de 40 horas semanais, a partir da presente data.
Riqueza-SC, 19 de abril de 2022.

Renaldo Mueller
Prefeito de Riqueza
Registro informatizado nesta data
Riqueza, 19 de abril de 2022.

Ademar Antônio Pignat
Secretário de Administração e Finanças

_________________________________________________________________________________
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC
CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br
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Publicação Nº 3840190
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 85AD25654FB63C96CEAEBB69E82254C35A0D3228

Estado de Santa Catarina

Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 985/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022
1 – PREÂMBULO
1.1 – O MUNICÍPIO DE RIQUEZA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ nº 95.988.309/0001-48, com sede administrativa à Rua
João Mari, 55, Centro do Município de Riqueza, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.895000 e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIQUEZA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ nº 11.366.369/0001-39, com sede na Rua Presidente Castelo
Branco, 59, Centro do Município de Riqueza, CEP: 89.895-000, por meio de seu gestor o
Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Renaldo Mueller, TORNA PÚBLICO que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para a contratação do objeto
indicado no item 2 deste instrumento. A presente licitação será do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE, e será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal
nº 10.024/19, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
suas respectivas alterações e legislação aplicável.
1.2 – O certame será realizado através da utilização do Portal Eletrônico
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo os trabalhos conduzidos pelo
Pregoeiro, com o suporte de sua Equipe de Apoio, os quais, juntamente com a autoridade
competente do órgão promotor da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema
do Pregão Eletrônico;
1.3 – Data de apresentação das propostas: até as 08h00min do dia 05/05/2022;
1.4 – Data de abertura da sessão: 05/05/2022 às 08h10min;
1.5 – Início da sessão de disputa de preços: Imediatamente após aceitação das propostas;
1.6 – Tempo de disputa: 10 minutos, acrescido do tempo aleatório, determinado pelo
sistema;
1.6.1 – Formalização de consultas: observando o prazo legal, a licitante poderá consultar
por mensagem eletrônica (e-mail), informando o número do pregão eletrônico;
1.6.2 – Referência de tempo: para todas as referências de tempo será considerado o
horário oficial de Brasília-DF;
OBS.: A licitante deverá observar a data e os horários limites previstos para a
abertura das propostas, atentando também para a data e horário para início da
disputa.
2 - DO OBJETO
2.1 – A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
DESTINADOS AO USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,
EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, conforme especificações
constantes no Anexo “A”.
2.2 O objeto social da empresa licitante deverá ser pertinente e compatível com o objeto
disposto no item 2.1.
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Estado de Santa Catarina

Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1 – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto ao
credenciamento e documentação constantes neste edital e anexos e, estiver devidamente
cadastrada
junto
ao
Órgão
Provedor
do
Sistema,
no
site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.2 – Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o
licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital.
3.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o Microempreendedor
Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
3.4 Aplica-se a este Edital o disposto no art. 48, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006,
estabelecendo-se a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte sediadas em âmbito local, nos termos e limites do Decreto Municipal n° 4.066, de 26 de
fevereiro de 2021.
3.5 Fundamenta-se a aplicação do instituto da prioridade de contratação, até o limite legal de
10 % do menor preço válido, de empresas sediadas no local, com base na no art. 48, § 3º, da
Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal n° 4.066, de 26 de fevereiro de 2021,
que estabelece o tratamento diferenciado, visando à promoção do desenvolvimento
econômico e social no âmbito municipal, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o
incentivo à inovação tecnológica.
3.6 Para fins da aplicação do art. 48, § 3º, da Lei nº 123/2006, será dada preferência de
contratação às empresas LOCAIS, limite geográfico do município, e REGIONAIS,
constituídas pela mesorregião e/ou microrregião do município, conforme definição do IBGE,
Associação dos municípios a que pertence o próprio município (AMERIOS) e aqueles
municípios, dentro do estado, existentes dentro de um raio de distância de até 100 km,
superior aos limites geográficos do próprio município. Ressalta-se que a ordem de prioridade
de contratação está disposta no art. 20 do Decreto Municipal 4.066/2021.
3.7 A definição dos limites geográficos foi estabelecida através do Decreto Municipal nº
4.066/2021, o qual determina que as micro e pequenas empresas de âmbito local são as que
estão dentro do limite geográfico do Município de Riqueza/SC.
3.8 Justifica-se a utilização do instituto da prioridade de contratação de empresas sediadas no
âmbito local em razão:
3.8.1 do fortalecimento do comércio local e consequente desenvolvimento proporcionado ao
Município através dos impostos que são gerados e que, reinvestidos, convertem-se em novos
bens e serviços oferecidos à população do Município;
3.8.2 da agilidade na entrega de produtos e execução de serviços, os quais têm seus custos
barateados no que tange aos valores referentes ao frete e demais custos em razão da distância
entre o Município e a empresa;
3.8.3 da expansão quantitativa e qualitativa no campo econômico, social e ambiental, com
ativação do desenvolvimento socioeconômico local e aumento da prosperidade econômica,
com aumento de empregos e melhor distribuição de renda.
3.9 – Não poderão participar da presente licitação, empresas que estejam cumprindo as
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sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 d Lei n° 8.666/93, bem como empresas
nas seguintes condições:
3.9.1 – Com falência decretada;
3.9.2 – Em consórcio.
3.10 – Não poderão participar deste Processo Licitatório empresa que tenham em seu
quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso
ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
3.11 – Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, servidor, agente
político ou responsável pela licitação, na forma do art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93.
3.12 – A simples participação na presente licitação implica na aceitação irretratável de
todas as normas do Edital.
4 - DO CREDENCIAMENTO
4.1 – Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar junto ao provedor do
sistema de Pregão Eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br;
4.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
4.2. O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal, e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
4.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao MUNICÍPIO DE
RIQUEZA/SC, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1 – Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, contendo marca, valor unitário, valor total de cada
lote e demais informações necessárias, até a data e o horário estabelecidos para abertura
da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
5.1.2 – O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.1.3 - A proposta de preços, neste momento, não deverá conter dados que
identifiquem a licitante, sob pena de desclassificação.
5.1.4 - Quando a marca identificar a empresa este campo deverá ser preenchido
como “marca própria”.
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5.2 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.2.1 – As Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP deverão declarar,
sob as penas da Lei, que se enquadram nas hipóteses do artigo 3° da Lei Complementar
Federal nº 123/2006, clicando no campo próprio previsto na tela de envio das propostas.
5.3 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
5.4 – Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
5.5 – Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
5.6 – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.
5.7 – Ocorrendo adendos, erratas e/ou republicações do edital, que acarretam na alteração
de data de abertura do certame, cabe as licitantes interessadas a atualização da
documentação de habilitação e proposta de preço já cadastrada, caso julgar necessário.
5.8 – Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos, que não
correspondam às especificações contidas no Anexo “A” deste Edital, serão
desconsiderados.
5.9 – Nas propostas serão considerados obrigatoriamente:
5.9.1. Preço unitário para o item do lote, em moeda corrente nacional, em algarismos, e,
com no máximo duas casas decimais após a vírgula;
5.9.2. Especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante às exigências
editalíssimas;
5.9.3. Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos,
despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais,
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais ou ainda fornecimento de
peças, mão-de-obra, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno,
que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação assim como
as despesas eventuais com assistência técnica para prestação da garantia;
5.9.4. Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias consecutivos o prazo de validade das
propostas, nos termos do artigo 48, §3º do Decreto Federal nº 10.024/2019 o qual será
contado a partir da data da sessão de abertura do Pregão, estabelecida no item 01 deste
Edital. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de
vencimento;
5.9.5. A licitante contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta.
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5.10 – Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de naturezas formais, desde que não
comprometam o interesse público e da Administração.
5.11 – Os licitantes poderão participar com uma única marca por item, sob pena de
desclassificação.
5.12 – Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir, ou criar direitos,
sem previsão expressa no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a
proposta que não for conflitante com o Edital.
6 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1 – O acompanhamento da sessão se dará, única e exclusivamente, por meio eletrônico,
no sítio informado no preâmbulo deste edital.
6.2 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.3 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.
6.4 – A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.5 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.6 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
6.7 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
6.8 – O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no
preâmbulo.
6.9 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.10 – O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto
ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.11 – Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
6.12 – A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
6.13 – A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
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6.14 – Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
6.15 – Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
6.16 – Após o encerramento de cada lote, caso o vencedor não seja uma empresa
beneficiada pela Lei Complementar nº 123/06, e existindo empate com empresas
beneficiadas, será enviada uma mensagem para o chat informando a ordem de
classificação para o desempate (o intervalo percentual considerado como empate,
estabelecido na Lei, é de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço ofertado.
6.17 – Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de 05
(cinco) minutos para ofertas de novos lances ou para a desistência, na ordem de
classificação apresentada, sendo enviada mensagem sobre esta situação para o chat.
Neste intervalo de tempo, as empresas interessadas em usufruir dos benefícios deverão
dar seus lances.
6.18 – Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.
6.19 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado primeiro.
6.20 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.21 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.
6.22 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
6.23 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
6.24 – A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.
6.25 – Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços:
6.25.1 – Produzidos no país;
6.25.2 – Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
6.25.3 – Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;
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6.25.4 – Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
6.26 – Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.
6.27 – Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
6.28 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
6.29 – O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
6.30 – Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.
7 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1 – Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
7.2 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
7.3 – Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.
7.4 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
7.5 – O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.
7.6 – O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
7.7 – Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
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por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
7.8 – Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos itens
acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente
amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03
(três) dias úteis contados da solicitação.
7.9 – Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização
do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
7.10 – Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
7.11 – No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
7.12 – Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s),
o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até
a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
7.13 – Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise, não gerando direito a ressarcimento.
7.14 – Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão
ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias, após o qual poderão ser
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
7.15 – Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em
língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
7.16 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.17 – Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.
7.18 – O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.19 – Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.20 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8 – DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1 – Os licitantes encaminharão os documentos exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com a proposta, em formato digital, sob pena de inabilitação;
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8.1.1 – Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.
8.1.2 – Os documentos deverão ser apresentados autenticados por processo de cópia
autenticada por cartório competente, ou outro sistema, ou ainda por via eletrônica
(internet), desde que devidamente autorizado pelo órgão competente.
8.2 – Deverão ser encaminhados, via sistema, os seguintes documentos:
8.2.1 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, que comprovem que o
ramo de atividade da empresa é compatível com o objeto da Licitação.
8.2.1.1 – Os documentos descritos no subitem “8.2.1” deverão estar acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.
8.2.2 – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na
forma do § 2º do Art. 32 da Lei 8.666/93 e alterações conforme Anexo “B”.
8.2.3 – Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal,
empregado(s) menor(es) de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de
qualquer trabalho a menores de 16 ( dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 ( quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal e art. 27 inciso V, da Lei 8.666/93 e alterações. (Conforme modelo do Anexo “C”
do Edital).
8.2.4 – Declaração emitida pela empresa de que a mesma não se enquadra nas hipóteses
de impedimentos do art. 89 e Parágrafo Único da Lei Orgânica Municipal. (conforme
modelo do Anexo “D”).
8.2.5 – Alvará Municipal válido.
8.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
8.3.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
8.3.2 – Prova de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais Administrados pela
Secretaria de Receita Federal conjunta com a Prova de Regularidade quanto a Dívida
Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e Prova de regularidade
relativa a Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por Lei.
8.3.3 – Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual.
8.3.4 – Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal.
8.3.5 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(F.G.T.S.), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei.
8.3.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440 de
07/07/2011, consulta através do site www.tst.jus.br/certidao.
8.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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8.4.1 – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.
Observação: Considerando a implantação do sistema E-PROC no Poder Judiciário,
quando a Certidão "Cível" e "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" possuir a
seguinte observação: “ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada
juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema EPROC...”,
deverão ser apresentadas tanto no sistema EPROC quanto no SAJ, e apresentadas
conjuntamente.
8.5 – Do Cadastro de Fornecedores
8.5.1 – Opcionalmente, a critério da Licitante, as documentações exigidas nos itens 8.2
(Habilitação Jurídica), 8.3 (Regularidade Fiscal) e 8.4 (Qualificação Econômica e
Financeira) poderão ser substituídas pelo Certificado de Registro Cadastral de
Fornecedor – CRC da Prefeitura Municipal de Riqueza, com todos os documentos
válidos. A comprovação do cadastramento do licitante no Cadastro de Fornecedores do
Município de Riqueza/SC, bem como a validade dos documentos, será confirmada por
meio de consulta no programa de Cadastro de Fornecedores do Município de Riqueza/SC
para fins de habilitação, assegurado ao cadastrado o direito de apresentar a documentação
atualizada e regularizada na própria sessão ou na forma da LC 123/2006.
8.6 – As empresas que declarem Microempresa – ME ou Empresas de Pequeno Porte
junto ao site www.portaldecompraspublicas.com.br, deverão encaminhar ainda a Certidão
de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com o artigo 8º da
Instrução Normativa DRNC n° 103/2007. As sociedades simples, que não registrarem
seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, atestando seu enquadramento nas hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar
123/2006. Esta(s) certidão(ões) deve(m) ter sido emitida(s) no ano de 2022. Não
serão aceitas declarações emitidas pela empresa e registradas na Junta Comercial.
8.7 – As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição, e, uma vez sendo declarada vencedora do certame, terá
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais.
8.7.1 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 8.6, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da
Lei Federal n o 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
8.8 – As certidões e documentos que não tenham seu prazo de validade consignado
deverão ter sido emitidos no máximo 60 (sessenta) dias da data prevista para abertura dos
invólucros.
8.9 – A critério do Pregoeiro poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem
efetuadas diligências, visando a conformar a capacidade técnica, gerencial e
administrativa das empresas concorrentes.
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8.10 – Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
8.11 – Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
8.12 – Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do
licitante, com o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo,
devendo ser observado o seguinte:
8.12.1 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em seu
nome e de acordo com seu CNPJ, ou;
8.12.2 – Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu
nome e de acordo com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à certidão Negativa de
Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que é válido para matriz e
filiais, Certidão de Débito relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e
CNDT;
8.12.3 – Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a
filial, os documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da
filial, simultaneamente;
8.12.4 – Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome
da matriz;
8.12.5 Ainda como CONDIÇÃO PRÉVIA ao exame da habilitação e proposta do
licitante, a Comissão de Licitações verificará o eventual descumprimento das condições
de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
Conselho
Nacional
de
Justiça
mantido
pelo
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). Nota explicativa: A
consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ, na fase de credenciamento, trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação, nos termos do Acórdão n°
1.793/2011 (Plenário- TCU).
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo
de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
9.1.1 – Ser redigida em língua portuguesa, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou
seu representante legal.
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9.1.2 – Caso a licitante não encaminhe o arquivo solicitado no item 9.1.1, deverá
encaminhar a proposta final conforme modelo disponibilizado pela Plataforma Portal de
Compras Públicas no prazo definido pela pregoeira.
9.2 – A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração
no decorrer da execução do Contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for
o caso.
9.3 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam à Contratada.
9.4 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
9.5 – Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço por lote, prevalecerão os
segundos, e no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
9.6 – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento
a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
9.7 – A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
10 – DOS RECURSOS
10.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
10.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
10.3 – Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
10.4 – A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
10.5 – Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03
(três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.
10.6 – O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.7 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
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11 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11.1 – A sessão pública poderá ser reaberta:
11.1.1 – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
11.1.2 – Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente
ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.
11.2 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
11.3 – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda,
de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
12.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
13 – DOS VALORES ORÇADOS PELO MUNICÍPIO E PREÇOS MÁXIMOS
13.1 – Os valores totais por lote orçados para a entrega dos produtos, objeto desta
licitação, estão descritos no Anexo “A” deste edital e deverão ser considerados como
preços máximos por lote admitidos no presente.
14 - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS
14.1 – O item, objeto deste edital, deverá ser entregue conforme solicitado pelo
Departamento de Licitações e Contratos do Município de Riqueza/SC.
14.2 O local de entrega dos objetos será o constante no termo de referência deste edital.
14.3 – A contratada deverá observar os prazos, a forma e local de entrega do objeto
licitado, de acordo com as especificações do Termo de Referência constante no anexo
“A” deste edital.
14.4 – A comunicação do Departamento de Licitações e Contratos para entrega do bem,
objeto desta licitação, poderá ser feita através de forma eletrônica, valendo-se para tanto
do e-mail da contratada indicado na proposta de preço.
15 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1 – O Município de Riqueza efetuará o pagamento do objeto desta licitação através de
crédito em conta corrente, no banco indicado pela Licitante, após a entrega do objeto e
mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria responsável
Rua João Mari, 55, Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC
CNPJ: 95.988.309/0001-48 – Fone/Fax (49) 3675-3200 – E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1893

Estado de Santa Catarina

Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos
pelo recebimento, não acarretando qualquer espécie de acréscimo nos valores
contratados. Ainda, parte do valor que custeia o objeto dos lotes I e II são oriundos de
transferência direta do estado com base em Emendas Impositivas nº 1040/2021 e 1484, e
o restante do valor será através de recurso próprio do ente municipal. No que se refere ao
lote III, parte do valor que custeia o objeto é oriundo de recursos do Ministério da
Cidadania MD, por meio da funcional programática 082445031219G7018 e o restante
será através de recurso próprio do ente municipal. Por outro lado, o objeto do lote IV será
custeado integralmente com recursos próprios do município de Riqueza.
15.1.1 O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após a emissão da Nota fiscal, e
sua efetiva liquidação, mediante repasse financeiro feito pelo governo do estado, em
conta específica do município.
15.2 – As notas fiscais eletrônicas deverão ser encaminhadas para o e-mail:
licitacao@riqueza.sc.gov.br, nos arquivos com extensão XML e PDF. Deverá constar na
nota fiscal o número do processo licitatório, sua modalidade, número do contrato com a
respectiva descrição do objeto contratado, além dos dados bancários como, Banco, Conta
e Agência.
15.3 – As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão pelas seguintes
dotações orçamentárias:
I - CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Órgão Secretaria Municipal da Promoção Social
Unidade Orçament. Fundo Municipal de Assistência Social
Função Assistência Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Assistência Social Geral
Atividade Obras Instalações Equipamentos FMAS
Fonte Transferência do Sistema único de Assistência Social
Fonte Recursos Ordinários
II – CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
4.4.90.52.48.00.00 – Veículos Diversos
I - CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Orçament. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIQUEZA
Função SAÚDE
Subfunção ATENÇÃO BASICA
Programa SAÚDE PARA TODOS
Atividade OBRAS INTALAÇÕES EQUIPAMENTOS SAÚDE
Fonte Impostos e transferência – Saúde
Fonte Emenda Estado
I – CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Órgão SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçament. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função EDUCAÇÃO
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS
OBRAS INST. E EQUIPAMENTOS ENSINO
Atividade
FUNDAMENTAL
Fonte de Recursos Imposto transferência educação
Fonte de Recursos Emenda Estado
II – CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
4.4.90.52.52.00.00 – Veículos de Tração Mecânica

CÓDIGO
07
01
08
244
0007
1.009
135
100
CÓDIGO
06
01
10
301
0006
1.008
102
179
CÓDIGO
05
01
12
361
0004
1.005
0101
0179

15.4 – Por força do contido no Decreto Federal n° 7.507/2011, para pagamento dos
valores devidos, a empresa vencedora preferencialmente deverá manter conta
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corrente no Banco do Brasil, ou em caso da conta ser em outro banco, as tarifas
bancárias decorrentes da transferência serão descontadas dos valores devidos ao
fornecedor.
16 - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
16.1 – Não haverá reajustes.
17 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
17.1 – Até 03(três) dias úteis que anteceder a data fixada para o recebimento das
propostas, qualquer empresa interessada em participar da licitação poderá impugnar o ato
convocatório do Pregão.
17.1.1 – A impugnação poderá ser protocolada no Departamento de Compras e
Licitações desta Prefeitura, em via original, ou enviada(s) para o e-mail
contratos@riqueza.sc.gov.br que a encaminhará devidamente informada, à Autoridade
Competente para apreciação e decisão.
17.1.2 – Serão aceitos impugnações e recursos encaminhados por e-mail, desde que
sejam acompanhados do contrato social da empresa e procuração se for o caso.
17.2 – Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.
17.3 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente pelo e-mail contratos@riqueza.sc.gov.br.
17.4 – O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
17.5 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
17.6 – A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
17.7 – Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
18 – DO CONTRATO E RESPECTIVA VIGÊNCIA
18.1 – Após a homologação do resultado, a vencedora será notificada e convocada para,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Item 20, deste Edital.
18.2 – O contrato terá prazo de vigência até 31 de dezembro de 2022, contados de sua
assinatura.
18.3 – Caso o contrato, por qualquer motivo, não venha a ser assinado, a licitante
subsequente, na ordem de classificação, será notificada para nova Sessão Pública, na qual o
pregoeiro examinará a sua proposta e qualificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
Rua João Mari, 55, Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC
CNPJ: 95.988.309/0001-48 – Fone/Fax (49) 3675-3200 – E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1895

Estado de Santa Catarina

Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos
uma que atenda ao edital, podendo o pregoeiro negociar diretamente com o proponente para
que seja obtido preço melhor.
19 – DA RESCISÃO CONTRATUAL
19.1 – A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua
rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e
posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que
caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.
19.2 – A rescisão contratual poderá ser:
19.2.1 – Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I
a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
19.2.2 – Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
20 – DAS PENALIDADES
20.1 – A recusa imotivada do adjudicatário em assinar o Contrato no prazo assinalado
neste edital sujeitá-lo-á à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do mesmo,
contada a partir do primeiro dia após ter expirado o prazo que a empresa teria para
assiná-la, nos termos do item 18.1 do presente instrumento convocatório.
20.2 – Pelo atraso injustificado na entrega do bem, objeto deste Contrato, sujeita-se a
CONTRATADA às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, na
seguinte conformidade:
20.2.1 – Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total da obrigação
não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento);
20.2.2 – Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I,
III e IV do artigo 87 da Lei 8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do contrato;
20.2.3 – Entende-se por valor total do Contrato o montante dos preços totais finais
oferecidos pela(s) licitante(s) após a etapa de lances, considerando os itens do objeto que
lhe tenham sido adjudicados;
20.3 – As penalidades de multa, previstas no item 20 deste edital, poderão ser aplicadas,
cumulativamente, com a penalidade disposta na Lei nº 10.520/02, conforme o artigo 7,
do mesmo diploma legal.
20.4 – O Município de Riqueza/SC poderá deixar de aplicar as penalidades previstas
nesta cláusula, se admitidas as justificativas apresentadas pela(s) licitante(s)
vencedora(s), nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo
87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
21 – DA FISCALIZAÇÃO
21.1 – A fiscalização do cumprimento do contrato caberá aos responsáveis pelas
Secretarias requisitantes, ou quem venha substituí-los no cargo.
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22- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 – Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no
Departamento de Compras e Licitações do Município de Riqueza no endereço citado no
preâmbulo deste Edital, ou através do telefone (49) 3675-3200, de segunda à sexta-feira,
das 07:45 às 11:45 horas e das 13:30 às 17:30 horas.
22.2 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas nas
Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.024/2019, e, se for o caso,
conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código
Civil e legislações pertinentes à matéria.
22.3 – No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser:
a) Adiada a abertura da licitação;
b) Alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º do art. 21 da
Lei 8.666/93.
22.4 – O Município de Riqueza reserva-se o direito de anular ou revogar a presente
licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.
22.5 – O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao
objeto da presente licitação é o da Comarca de Mondai/SC, excluído qualquer outro.
23 - DOS ANEXOS DO EDITAL
23.1 – Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo,
os seguintes anexos:
a) Anexo “A” – TERMO DE REFERÊNCIA;
b) Anexo “B” – MODELO DE DECLARAÇÃO;
c) Anexo “C” – MODELO DE DECLARAÇÃO;
d) Anexo “D” – MODELO DE DECLARAÇÃO;
e) Anexo “E” – MINUTA DE CONTRATO
Riqueza – SC, 19 de abril de 2022.
Renaldo Mueller
Prefeito municipal
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 985/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022
ANEXO “A”
TERMO DE REFERÊNCIA
DADOS DO SOLICITANTE:
MUNICÍPIO DE RIQUEZA
RUA JOÃO MARI, 55, CENTRO – RIQUEZA/SC
TEL: 49 3675-3200
OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS:
Atendimento aos princípios da economicidade e eficiência na contratação do objeto em
questão, através da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado
processo licitatório, cujo fator preponderante é o menor preço por Lote.
JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO:
Justificativa da Contratação: A aquisição do veículo destinado à Secretaria de Educação
tem por objetivo melhorar a qualidade e equidade do acesso ao sistema municipal de
ensino por meio do transporte escolar. Já a aquisição dos veículos destinados à Secretaria
de Saúde busca atender a demanda da Secretaria com o deslocamento de pacientes que
procuram atendimento especializados em municípios de referência, bem como o
deslocamento das Equipes de Estratégia Saúde da Família no atendimento domiciliar.
Quanto ao veículo destinado ao uso do CRAS, objetiva suprir as suas necessidades.
Justificativa da composição da média: Para obter o teto máximo do Processo Licitatório
com valores praticados no mercado, foi realizado busca na plataforma Banco de Preço, na
qual foi composta cesta de preço com preços do portal Compras Governamentais,
praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
23/08/2021 e 17/02/2022, calculados pela fórmula Mediana das propostas finais. Ainda,
compõe o preço máximo do certame orçamentos realizados diretamente com o fornecedor
e pesquisa de preço através de homologações de ente municipal.
Também, a presente suposição de contratação tomou como base o princípio da teoria de
livre mercado, no qual os fornecedores concorrem na busca de oferecer o menor preço,
sem com isso, comprometer a qualidade, a confiabilidade, a continuidade de serviço. Tal
princípio trará benefícios e economia substanciais ao serviço público, cujas políticas e
diretrizes devem estar orientadas para garantir e maximizar a qualidade e a quantidade da
prestação de seus serviços à população, ao menor preço possível.
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO USO DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.
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PROPOSTA
Serão desclassificadas as propostas que descumprirem o estabelecido no edital.
JULGAMENTO
O julgamento no processo será o de MENOR PREÇO POR LOTE.
DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
Lote I – Aquisição de veículo mini van para a Secretaria de Saúde.
Item

1

Unid

Descrição do Objeto

Quant.

Valor Max.
Total. R$

Und

Veículo novo, 0 km, mini van (minibus); com 15 lugares
(14 passageiros e 01 motorista); com potência mínima
160 CV; combustível diesel; cinto de segurança; ar
condicionado; direção hidráulica ou superior; ano e
modelo de fabricação no mínimo 2021; equipado com
vidros elétricos e trava elétrica; alarme; aparelho de som;
rodas e pneus novos; freios ABS; demais equipamentos
exigidos pelo CONTRAN; garantia mínima de 12 meses;
e sem limite de quilometragem.

Valor Max.
Uni. R$

1,00

284.320,83

284.320,83

Lote II – Aquisição de veículo mini van para a Secretaria de Educação.
Item

1

Unid

Descrição do Objeto

Quant.

Valor Max.
Total. R$

Und

Veículo novo, 0 km, mini van (minibus); com 15 lugares
(14 passageiros e 01 motorista); com potência mínima
160 CV; combustível diesel; cinto de segurança; ar
condicionado; direção hidráulica ou superior; ano e
modelo de fabricação no mínimo 2021; equipado com
vidros elétricos e trava elétrica; alarme; aparelho de som;
rodas e pneus novos; freios ABS; demais equipamentos
exigidos pelo CONTRAN; garantia mínima de 12 meses;
e sem limite de quilometragem.

Valor Max.
Uni. R$

1,00

284.320,83

284.320,83

Lote III – Aquisição de veículo sedan para a Secretaria da Promoção Social.
Item

1

Unid

Descrição do Objeto

Quant.

Valor Max.
Total. R$

Und

Veículo novo, zero quilômetro, modelo 2022 ou superior;
carroceria sedã; capacidade mínima para 05 (cinco)
ocupantes, capacidade do porta malas mínima de 450
litros de capacidade volumétrica, potência do motor de
no mínimo 105 CV, 4 portas, direção com assistência
hidráulica e/ou elétrica, vidros elétricos no mínimo nas
janelas das portas dianteiras, travas elétricas nas portas,
jogo de tapetes de borrachas ou material similar a
carpete, com protetor de cárter de fábrica (original),
direção assistida eletricamente ou hidraulicamente ou
elétrica-hidráulica,
cor
branca,
combustível
gasolina/etanol, ar condicionado original de fábrica,
transmissão automática, todos os itens obrigatórios,
conforme legislação vigente, garantia mínima de 12
(doze) meses.

Valor Max.
Uni. R$

1,00

101.761,66

101.761,66

Lote IV – Aquisição de veículo sedan para a Secretaria Municipal de Saúde
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Item

1

Unid

Descrição do Objeto

Quant.

Valor Max.
Total. R$

Und

Veículo novo, zero quilômetro, modelo 2022 ou superior;
carroceria sedã; capacidade mínima para 05 (cinco)
ocupantes, capacidade do porta malas mínima de 450
litros de capacidade volumétrica, potência do motor de
no mínimo 105 CV, 4 portas, direção com assistência
hidráulica e/ou elétrica, vidros elétricos no mínimo nas
janelas das portas dianteiras, travas elétricas nas portas,
jogo de tapetes de borrachas ou material similar a
carpete, com protetor de cárter de fábrica (original),
direção assistida eletricamente ou hidraulicamente ou
elétrica-hidráulica,
cor
branca,
combustível
gasolina/etanol, ar condicionado original de fábrica,
transmissão automática, todos os itens obrigatórios,
conforme legislação vigente, garantia mínima de 12
(doze) meses.

Valor Max.
Uni. R$

2,00

101.761,66

203.523,32

DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA
a) Os veículos requisitados pela Secretaria de Saúde deverão ser entregue na Secretaria de
Saúde, situada na Rua Presidente Castelo Branco, nº 59, centro do município de
Riqueza/SC. O veículo requisitado pela Secretaria de Educação e pela Secretaria da
promoção Social deverão ser entregues na Rua João Mari, nº 55, centro do município de
Riqueza, todos mediante ordem de compra/nota empenho, emitida pelo Departamento de
Licitações, Compras e Contratos.
b) O objeto que compõe o lote I deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias. O
objeto que compõe o lote II deverá ser entregue no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
quanto ao lote III o objeto deverá ser entregue no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, já
em relação ao lote IV seu objeto deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
todos após o recebimento da ordem de compra/nota de empenho, a qual será emitida por
qualquer meio hábil capaz de dar ciência da emissão da mesma.
c) A contratada deverá substituir os materiais no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos,
contados do recebimento da notificação respectiva, expedida pelo servidor ou Comissão
responsável
pelo
recebimento,
caso
os
mesmos apresentem defeitos de fabricação, estejam fora das especificações ou não possam
atender suas finalidades.
d) O transporte, a entrega e a descarga dos veículos, deverão ser realizado por parte da
empresa vencedora.
e) Os veículos deverão ser apresentados com todos os itens exigidos na especificação técnica
para cada item e com todos os demais itens de segurança exigidos pelo código nacional de
trânsito.
f) Especificação completa, como a marca e o modelo, deverá ser obrigatoriamente
especificada na proposta, onde deverá ainda, constar o prazo mínimo de garantia de 12 (doze)
meses.
PAGAMENTO
a) O Município de Riqueza efetuará o pagamento do objeto desta licitação através de
crédito em conta corrente, no banco indicado pela Licitante, após a entrega do objeto e
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mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria responsável
pelo recebimento, não acarretando qualquer espécie de acréscimo nos valores
contratados. Ainda, parte do valor que custeia o objeto dos lotes I e II são oriundos de
transferência direta do estado com base em Emendas Impositivas nº 1040/2021 e 1484, e
o restante do valor será através de recurso próprio do ente municipal. No que se refere ao
lote III, parte do valor que custeia o objeto é oriundo de recursos do Ministério da
Cidadania MD, por meio da funcional programática 082445031219G7018 e o restante
será através de recurso próprio do ente municipal. Por outro lado, o objeto do lote IV será
custeado integralmente com recursos próprios do município de Riqueza.
b) O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após a emissão da Nota fiscal, e sua
efetiva liquidação, mediante repasse financeiro feito pelo governo do estado, em conta
específica do município.
c) As notas fiscais eletrônicas deverão ser encaminhadas para o e-mail:
licitacao@riqueza.sc.gov.br, nos arquivos com extensão XML e PDF. Deverá constar na
nota fiscal o número do processo licitatório, sua modalidade, número do contrato com a
respectiva descrição do objeto contratado, além dos dados bancários como, Banco, Conta
e Agência.
d) As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão pelas seguintes
dotações orçamentárias:
I - CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Órgão Secretaria Municipal da Promoção Social
Unidade Orçament. Fundo Municipal de Assistência Social
Função Assistência Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Assistência Social Geral
Atividade Obras Instalações Equipamentos FMAS
Fonte Transferência do Sistema único de Assistência Social
Fonte Recursos Ordinários
II – CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
4.4.90.52.48.00.00 – Veículos Diversos
I - CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Orçament. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIQUEZA
Função SAÚDE
Subfunção ATENÇÃO BASICA
Programa SAÚDE PARA TODOS
Atividade OBRAS INTALAÇÕES EQUIPAMENTOS SAÚDE
Fonte Impostos e transferência – Saúde
Fonte Emenda Estado
I – CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Órgão SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçament. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função EDUCAÇÃO
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS
OBRAS INST. E EQUIPAMENTOS ENSINO
Atividade
FUNDAMENTAL
Fonte de Recursos Imposto transferência educação
Fonte de Recursos Emenda Estado
II – CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
4.4.90.52.52.00.00 – Veículos de Tração Mecânica

CÓDIGO
07
01
08
244
0007
1.009
135
100
CÓDIGO
06
01
10
301
0006
1.008
102
179
CÓDIGO
05
01
12
361
0004
1.005
0101
0179
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Por força do contido no Decreto Federal n° 7.507/2011, para pagamento dos valores
devidos, a empresa vencedora preferencialmente deverá manter conta corrente no
Banco do Brasil, ou em caso da conta ser em outro banco, as tarifas bancárias
decorrentes da transferência serão descontadas dos valores devidos ao fornecedor.
GARANTIA
a) O objeto deverá atender as normas vigentes relativa ao Código de Trânsito Brasileiros e
correlatas.
b) A contratada deverá prestar garantia no prazo mínimo de 12 (doze) meses.
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
À Administração Pública Municipal é reservado o direito de exercer a mais ampla e
completa fiscalização pelos responsáveis das Secretarias requisitantes ou quem venha
substituí-los no cargo.
ASSINATURAS

Eleni Rutzen Endrigo
Matrícula 743-9
Secretária da Educação

Alexandre Schenatto
Matrícula 1232-7
Secretário da Saúde e Promoção Social

Wanderlei José Kosczinski
Matrícula 1458-3
Diretor do Departamento de Assistência Social
Riqueza/SC, 19 de abril de 2022.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 985/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022
ANEXO “B”
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
__________________,
por intermédio do seu(ua) representante
legal
___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e
inscrito(a) no CPF sob o nº __________________, DECLARA, sob as penalidades da
lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Sr(a).

A presente Declaração é válida até o final de todo o processo do Pregão Eletrônico nº
21/2022, inclusive entrega/fornecimento do objeto/execução total do contrato.
Local, ______ de ____________________ de 2022.
(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 985/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022
ANEXO “C”
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
Ao Município de Riqueza - SC
A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
__________________, por intermédio do seu(ua) representante legal Sr(a).
___________________ , portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e
inscrito(a) no CPF sob o nº __________________, DECLARA, para fins que em
atendimento ao Inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, de que a empresa não possui em seu
quadro, menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem em
qualquer tipo de trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.)
A presente Declaração é válida até o final de todo o processo do Pregão Eletrônico nº
21/2022 - ADM, inclusive entrega/fornecimento do objeto/execução total do contrato.

Local, _____ de __________________ de 2022.
_________________________________________________
(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 985/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022
ANEXO “D”
DECLARAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO
A empresa ...................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº ....................../.........-........, com sede na ..................., nº, bairro .........., Município de
............., Estado de ........................., CEP .....-........., neste ato representada pelo Sr.
..................., (qualificação completa)........., residente e domiciliado na ..................., nº, bairro
.........., Município de ............., Estado de ........................., CEP .....-........., DECLARA, sob as
penas da Lei, que não se enquadra nas hipóteses de impedimentos do art. 89 e Parágrafo
Único da Lei Orgânica do Município de Riqueza.
_____________, em ____ de __________ 2022.

_____________________________________________
Carimbo e Assinatura do Representante Legal
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 985/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022
ANEXO “E”
MINUTA CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
RIQUEZA E A EMPRESA ________________________,
REGIDO PELA LEI 8.666/93 E SUAS POSTERIORES
ALTERAÇÕES
O MUNICÍPIO DE RIQUEZA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ nº 95.988.309/0001-48, com sede administrativa à Rua João Mari,
55, Centro do Município de Riqueza, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.895-000 e o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIQUEZA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ nº 11.366.369/0001-39, com sede na Rua Presidente Castelo Branco, 59,
Centro do Município de Riqueza, CEP: 89.895-000, por meio de seu gestor o Prefeito
Municipal, Exmo. Sr. RENALDO MUELLER, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e, de outro, a empresa ____________________, com sede na
________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________, neste ato representada
pelo(a) seu(ua) _______________, Sr(a). ____________________, portador(a) da Cédula
de Identidade RG nº
________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº ______________, nos termos das Leis
n°. 10.024/19 e nº 8.666/93, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação
das propostas apresentadas no Processo Licitatório 985/2022, modalidade Pregão Eletrônico
nº 21/2022, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações
posteriores, atendidas as Cláusulas a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, PREÇOS E QUANTIDADES
1.1 – O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
DESTINADOS AO USO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, DE
EDUCAÇÃO E DA PROMOÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES no Anexo “A” do edital.
1.1.1 – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Processo Licitatório
985/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 21/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE FORNECIMENTO
2.1 – O item, objeto deste edital, deverá ser entregue conforme solicitado pelo
Departamento de Licitações e Contratos do Município de Riqueza/SC.
2.2 O local de entrega dos objetos será na Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação
do município, conforme o caso e requisição, obedecendo o termo de referência do edital.
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2.3 – A contratada deverá observar os prazos, a forma e local de entrega do objeto licitado,
de acordo com as especificações do Termo de Referência constante no anexo “A” deste
edital.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
3.1 – O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2022, contados da data de sua
assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL E DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
4.1 – Pelo fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA o valor total de R$ ____________ (__________________________).
Item

Unid

Descrição do Objeto

Marca

Quant

Valor Unitário

4.2 – As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta da seguinte
dotação:
I - CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Órgão Secretaria Municipal da Promoção Social
Unidade Orçament. Fundo Municipal de Assistência Social
Função Assistência Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Assistência Social Geral
Atividade Obras Instalações Equipamentos FMAS
Fonte Transferência do Sistema único de Assistência Social
Fonte Recursos Ordinários
II – CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
4.4.90.52.48.00.00 – Veículos Diversos
I - CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Orçament. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIQUEZA
Função SAÚDE
Subfunção ATENÇÃO BASICA
Programa SAÚDE PARA TODOS
Atividade OBRAS INTALAÇÕES EQUIPAMENTOS SAÚDE
Fonte Impostos e transferência – Saúde
Fonte Emenda Estado
I – CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Órgão SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçament. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função EDUCAÇÃO
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS
OBRAS INST. E EQUIPAMENTOS ENSINO
Atividade
FUNDAMENTAL
Fonte de Recursos Imposto transferência educação
Fonte de Recursos Emenda Estado
II – CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
4.4.90.52.52.00.00 – Veículos de Tração Mecânica

CÓDIGO
07
01
08
244
0007
1.009
135
100
CÓDIGO
06
01
10
301
0006
1.008
102
179
CÓDIGO
05
01
12
361
0004
1.005
0101
0179

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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5.1 – O Município de Riqueza efetuará o pagamento do objeto desta licitação através de
crédito em conta corrente, no banco indicado pela Licitante, após a entrega do objeto e
mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria responsável
pelo recebimento, não acarretando qualquer espécie de acréscimo nos valores
contratados. Ainda, parte do valor que custeia o objeto dos lotes I e II são oriundos de
transferência direta do estado com base em Emendas Impositivas nº 1040/2021 e 1484, e
o restante do valor será através de recurso próprio do ente municipal. No que se refere ao
lote III, parte do valor que custeia o objeto é oriundo de recursos do Ministério da
Cidadania MD, por meio da funcional programática 082445031219G7018 e o restante
será através de recurso próprio do ente municipal. Por outro lado, o objeto do lote IV será
custeado integralmente com recursos próprios do município de Riqueza.
5.2 O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após a emissão da Nota fiscal, e sua
efetiva liquidação, mediante repasse financeiro feito pelo governo do estado, em conta
específica do município.
5.3 As notas fiscais eletrônicas deverão ser encaminhadas para o e-mail:
licitacao@riqueza.sc.gov.br, nos arquivos com extensão XML e PDF. Deverá constar na
nota fiscal o número do processo licitatório, sua modalidade, número do contrato com a
respectiva descrição do objeto contratado, além dos dados bancários como, Banco, Conta e
Agência.
5.4 – Por força do contido no Decreto Federal n° 7.507/2011, para pagamento dos
valores devidos, a empresa vencedora preferencialmente deverá manter conta corrente
no Banco do Brasil, ou em caso da conta ser em outro banco, as tarifas bancárias
decorrentes da transferência serão descontadas dos valores devidos ao fornecedor.
CLÁUSULA SEXTA – DOS REAJUSTES
6.1 – Não haverá reajuste de valores.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
7.1 – O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em
parte.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E
CONTRATADA
8.1

– Compete à CONTRATANTE:

8.1.1 – Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela CONTRATADA das
obrigações contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o
contraditório, decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
8.1.2 – Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no
instrumento contratual;
8.1.3 – Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto anotando
em registro próprio as falhas detectadas;
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8.1.4 – Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade no objeto do
instrumento contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;
8.1.5 – Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sanções
administrativas.
8.2 – Compete à CONTRATADA:
8.2.1 – Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento
dos encargos que lhe são confiados;
8.2.2 – Assinar o instrumento contratual;
8.2.3 – Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições
contidas no Termo de Referência, no edital e no Instrumento de Contrato;
8.2.4 – Fornecer o objeto, conforme descrito no edital, e demais condições descritas no
Termo de Referência – Anexo “A”, do Edital;
8.2.5 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do
objeto do edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções
resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;
8.2.6 – Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros,
sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
8.2.7 – Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
edital e seus Anexos;
8.2.8 – Informar ao CONTRATANTE a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou
indiretamente, na regularidade do fornecimento.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. – A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa,
nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, com
as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à CONTRATADA
direito a qualquer indenização.
9.2. – A rescisão contratual poderá ser:
9.2.1 – Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I
a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93.
9.2.2 – Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1 – A recusa imotivada do adjudicatário em assinar o Contrato no prazo assinalado neste
edital sujeitá-lo-á à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do mesmo, contada a
partir do primeiro dia após ter expirado o prazo que a empresa teria para assiná-lo.
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10.2 – Pelo atraso injustificado na entrega do bem, objeto deste Contrato, sujeita-se a
CONTRATADA às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, na seguinte
conformidade:
10.2.1 – Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total da obrigação não
cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).
10.2.2 – Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, III e
IV do artigo 87 da Lei 8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato.
10.2.3 – Entende-se por valor total do Contrato o montante dos preços totais finais
oferecidos pela(s) licitante(s) após a etapa de lances, considerando os itens do objeto que lhe
tenham sido adjudicados.
10.2.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo definido no art. 87, inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/1993
e suas alterações;
10.2.5 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
10.3 – O Município de Riqueza poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta
cláusula, se admitidas as justificativas apresentadas pela(s) licitante(s) vencedora(s), nos
termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei nº
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
11.1 – Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, na imprensa local ou nos meios oficiais de divulgação, no prazo previsto na Lei n.º
8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO
12.1 – A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE na pessoa do responsável das
Secretarias requisitantes ou quem venha substituí-los no cargo, e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de
seus agentes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
13.1 – Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às diretrizes
da Lei nº. 8.666/93, e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Mondai - SC, para qualquer procedimento
relacionado com o cumprimento do presente Contrato.
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E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03
(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes
contratantes.
Riqueza - SC, em ____ de __________ de 2022.

___________________________________
RENALDO MUELLER
PREFEITO MUNICIPAL

_____________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
___________________________________

_____________________________________
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Rodeio
Prefeitura
DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL N.º 5843

Publicação Nº 3841125

DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL N.º 5843 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
RODEIO, E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica;
CONSIDERANDO a necessidade de adequar as contas a realidade do município e
de que existem restos a pagar inscritos nos exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016,
processados que já se encontram prescritos e/ou de que não correu neste período, nenhuma
manifestação das empresas prestadoras dos serviços contratados em receber o pagamento.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º do Decreto Nº 20.910/1932 em que as
dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem todo e qualquer direito ou
ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 68 do Decreto nº 93.872/1986, em que a
inscrição de despesas como Restos a Pagar será automática, no encerramento do exercício
financeiro de emissão da Nota de Empenho, desde que satisfaça às condições estabelecidas;
CONSIDERANDO o disposto no § 2o Art. 68 do Decreto nº 93.872/1986, em que a
inscrição de restos a pagar na condição de não processados e não liquidados posteriormente
terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, ressalvado o
disposto no § 3o do mesmo;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 70 do Decreto Nº 93.872/1986 em que
prescreve em cinco anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar (CCB art. 178,§10, VI);
CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes
contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de
promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao
permitido em lei;
CONSIDERANDO o Parecer da SEORI/AUDIN – MPU nº 1.735/2016 em que os
restos a pagar processados que já atingiram o prazo prescricional de cinco anos devem ser
cancelados;
DECRETA
Art. 1º - Ficam canceladas as despesas empenhadas pela Prefeitura de Rodeio, inscritas em
Restos a Pagar Processados, conforme anexo 01, os fornecedores/prestadores de serviços
que não se manifestarem no prazo a que se refere o parágrafo 1§ do art. 3º.
Art. 2º - Ficam canceladas as despesas empenhadas pelo Fundo Municipal de Saúde de
Rodeio, inscritas em Restos a Pagar Processados, conforme anexo 02, os
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fornecedores/prestadores de serviços que não se manifestarem no prazo a que se refere o
parágrafo 1§ do art. 3º.
Art. 3º - Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar, o pagamento
que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste
Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual à
conta de Despesas de Exercícios Anteriores ou de créditos adicionais abertos para esta
finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.
§1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em
restos a pagar processados e identificados no presente Decreto deverão comprovar a
interrupção do prazo prescricional até o dia 31/05/2022, mediante protocolo junto a
Secretaria de Administração.
Art. 4º - Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os
permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua
validade à publicação do DOM/SC nos termos do Art. 3º do Decreto Nº 5068 de 04 de
outubro de 2019.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 19 de Abril de 2022.
VALCIR FERRARI
Prefeito
Débora Kuntz Aguilera – Consultora Técnica – CC4
Secretaria Executiva
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Empenho

5148

507-0

510-0

4264

3610

3611

Ano

2012

2015

2015

2015

2016

2016

Ord

Ord

Ord

Glo

Glo

Ord

Tipo

Credor

ESSENCE COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA
ESSENCE COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA

INFOMAZ INFORMATICA LTDA

JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

EDITORA JORNAL DO MEDIO
VALE LTDA.

Total Geral

01000000

01000000

01000000

01190000

01190000

01000000

Vínculo

2.888,65

144,46

80,24

35,00

481,20

547,75

1.600,00

Empenhado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelado

2.888,65

144,46

80,24

35,00

481,20

547,75

1.600,00

Saldo

ANEXO 01 - PREFEITURA
Posição de Restos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total
Pago

2.888,65

144,46

80,24

35,00

481,20

547,75

1.600,00

Total a
Pagar

Motivo do Cancelamento

Art. 70 do Decreto nº 93.872/1986: Prescreve em 5 (cinco)
anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar.

Art. 70 do Decreto nº 93.872/1986: Prescreve em 5 (cinco)
anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar.

Art. 70 do Decreto nº 93.872/1986: Prescreve em 5 (cinco)
anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar.
Art. 70 do Decreto nº 93.872/1986: Prescreve em 5 (cinco)
anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar.
Art. 70 do Decreto nº 93.872/1986: Prescreve em 5 (cinco)
anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar.
Art. 70 do Decreto nº 93.872/1986: Prescreve em 5 (cinco)
anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar.
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Empenho

887

1326

1405

1733

Ano

2013

2014

2016

2016

Ord

Ord

Ord

Ord

Tipo

Credor

1.534,57

1.008,82

199,75

LO SPUNTINO LANCHERIA
LTDA
FARMACIA VENTURI LTDA

100,00

226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelado

Posição de Restos
Empenhado

GABRIEL STIZ 05513566931

DOKTIM DISTRIBUIDORA DE
EMBALAGENS LTDA

Total Geral

01020000

01020000

01380100

01020000

Vínculo

1.534,57

1.008,82

199,75

100,00

226,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total
Pago

ANEXO 02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.534,57

1.008,82

199,75

100,00

226,00

Total a
Pagar

Art. 70 do Decreto nº 93.872/1986: Prescreve em 5 (cinco)
anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar.
Art. 70 do Decreto nº 93.872/1986: Prescreve em 5 (cinco)
anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar.
Art. 70 do Decreto nº 93.872/1986: Prescreve em 5 (cinco)
anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar.
Art. 70 do Decreto nº 93.872/1986: Prescreve em 5 (cinco)
anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar.

Motivo do Cancelamento
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 28/2022
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Página 1915

Publicação Nº 3839068

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D7BBAE1D85692D378F361F07C8FFC9940513D78C

Processo licitatório 37/2022 – pregão presencial 28/2022. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de arbitragem, nas diversas modalidades esportivas a serem realizadas pelo município de rodeio, em atendimento à solicitação da Diretoria de
Esportes da Juventude e Lazer e de acordo com as descrições e quantitativos estimados no edital. Considerando a regularidade do procedimento, com base no inc. VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, homologar e adjudicar os itens a empresa Multi Esportes Ltda Me.
Rodeio 19 de abril de 2022. Valcir Ferrari - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 31/2022

Publicação Nº 3840061

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D68BB07D52A4FD799996EF7599557E949D8341F2

Estado de Santa Catarina - Município de Rodeio - Aviso de Licitação - Pregão presencial nº 31/2022 - menor preço por lote. Objeto: registro
de preço para aquisição de cestas básicas de gêneros alimentícios para distribuição as pessoas carentes e necessitadas do município conforme levantamento efetuado pelo setor de Assistência e Promoção Social. Fim da entrega de propostas: às 14h00min do dia 05/05/2022.
Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail pmcomp@terra.com.br ou pelo fone 47 – 33840161, no horário das 07h30min
às 11h30min e das 13h30min as 17h00min, em dias úteis. Rodeio 19 de abril de 2022. Valcir Ferrari - Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 36/2021

Publicação Nº 3841752

EXTRATO DE TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº do Termo Aditivo: 1º
Nº da Ata de Registro de Preços: nº 36/2021.
Objeto da Ata: registro de preço para aquisição de cestas básicas de gêneros alimentícios para distribuição as pessoas carentes e necessitadas do município.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial 19/2021.
Partes: Município de Rodeio e a empresa Supermercado Dallagnolo Ltda Epp.
Justificativa do Aditamento: readequação do preço registrado para os itens 01, 06, 07, 12, 13, 14 e 17.
Data da Assinatura: 19/04/2022.
Vigência do Aditamento: 19/04/2022 a 08/06/2022.
Endereço do Contratado: Rua Barão do Rio Branco, Bairro Centro, Rodeio SC.
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Romelândia
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PL 643/2022 PP 18/2022
ESTADO DE SANTA CATARNA
ROMELÂNDIA-SC
Aviso de Licitação

Publicação Nº 3840977

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 12E28EE6CD341F79654F4EED262D48E9D1BDA6B6

Processo N.º 643/2022 - Pregão Presencial nº 18/2022
O Município de Romelândia - SC, torna público aos interessados que se encontra aberto o PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022 – decorrente
do PROCESSO 643/2022, com o seguinte objeto:
O PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO VISA A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO COM SINTONIA NO MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA
SC PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO SEMANAL, ATOS DO PODER EXECUTIVO, RECADOS
E AVISOS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA SC.
Disponível no Setor de Licitações. O recebimento dos Envelopes Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL e Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados e CREDENCIAMENTO dar-se-á até às 08:H00MIN
DO DIA 04 DE MAIO DE 2022, no Setor de Licitações deste Município, sito a Rua 12 de Outubro, 242, Centro, Romelândia, SC. A abertura
dos Envelopes nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das 08:H15MIN DO DIA 04 DE MAIO DE 2022, em sessão pública, realizada
na Sala de Licitações do Município de Romelândia/SC. Edital completo e informações adicionais poderão ser obtidas no horário normal de
expediente pelo fone (49) 3624-1000, ou diretamente no Setor Administrativo sito Rua 12 de Outubro, 242, Centro, Romelândia, SC, 19 de
ABRIL de 2022. Juarez Furtado – Prefeito Municipal.

DECRETO Nº 4.556, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840554

DECRETO Nº 4.556, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
JUAREZ FURTADO, Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no Uso de Suas Atribuições Legais, e de acordo com a Lei.

Art. 1º Fica pela presente Lei autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 300.000,00 através da suplementação
das seguintes dotações orçamentárias constantes no orçamento do Município de Romelândia, conforme discriminação a seguir:
04.01– Fundo Municipal de Saúde
10.301.0008.2.05200 – Manutenção das Atividades do Plantão Médico
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte: 163 – Transferências Voluntárias – Estado / Saúde

Art. 2º Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior são provenientes do Excesso de Arrecadação da Fonte de
Recursos 163 - Transferências Voluntárias – Estado / Saúde, especificamente do Termo de Convênio / Saúde – Processo SCC 19811/2021,
depositados na Conta Bancária 8.195-7 (Banco do Brasil – Agência Romelândia).
Art. 3º Este Decreto obedece ao disposto na Lei Municipal nº 2.547 de 19 de abril de 2022.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia (SC), 19 de abril de 2022.
JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal de Romelândia
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/2022

Publicação Nº 3839148

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 002/2021
O Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em
vigor, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado pelo PROCESSO SELETIVO Nº 002/2021, homologado em 31/01/2022, para
conforme ordem de classificação, MANIFESTAR INTERESSE em vaga para AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, para atuar na LINHA SEDE
ROSARIO, para que no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar desta convocação, compareça no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Romelândia, munido dos documentos comprobatórios e necessários para proceder aos atos de cadastramento, registro e posterior posse no cargo público, conforme segue:
NOME DO CANDIDATO

CARGO/EMPREGO

CARGA HORÁRIA

CLASSIF

ANA PAULA SCHLICKMANN GIOTTO

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

40 h/s

6º

O candidato aprovado que não se apresentar no Departamento de Recursos Humanos do Município de Romelândia/SC, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis contados desta convocação, comprovando todas as condições e exigências dispostas no item 12 do Edital do Processo Seletivo
002/2021, mediante a apresentação dos documentos solicitados, ou não tiver interesse na vaga, o Município de Romelândia convocará o
próximo candidato classificado, seguindo a ordem de final de classificação (item 12.4 do Edital).
Demais informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Recursos Humanos do Município ou pelo telefone (49) 3624 -1000 e
(49) 3624-1019 em horário de expediente.
Romelândia – SC, em 19 de Abril de 2022.
Juarez Furtado Prefeito Municipal
FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ADMISSÃO (Art. 10)
Anexo XI da IN 11/2011
II - DOCUMENTOS RELATIVOS AOS DADOS FUNCIONAIS E PESSOAIS
1. Nacionalidade brasileira;
2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
3. Certidão de Casamento ou Nascimento;
4. Carteira de Identidade;
5. CPF;
6. Regularidade CPF;
7. Número do PIS/PASEP e da CTPS
8. Gozo dos direitos políticos (cópia do título de eleitor);
9. Certidão relativa à quitação eleitoral (comprovante de votação ou certidão de
quitação da Justiça Eleitoral);
10. Quitação com as obrigações militares, quando for o caso;
11.Declaração com tipo sanguíneo, fator RH, raça/cor, sexo, endereço,
telefone e
e-mail caso tiver;
12. Certidão criminal e cível(1º Grau); inclusive do sistema e-SAJ e eproc;
13. Atestado medico de aptidão para o trabalho(agendado pelo município);
14. Foto 3x4 ;
15. Comprovante de escolaridade e da formação exigida no edital para o
cargo/emprego;
16. Carteira de registro no órgão fiscalizador e certidão de quitação de suas
obrigações perante o referido órgão;
17. Qualificação cadastral para o e-social, obtida no site
http://portal.esocial.gov.br – consulta qualificação cadastral
18.Declaração de que não estará acumulando cargos públicos, na forma
disposta nos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição da República
Federativa do
Brasil de 1988; alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20;
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19. Declaração de que recebe ou não recebe proventos de aposentadoria
oriundos de cargo, emprego ou exercício de função pública ou de regime
próprio, nos termos do § 10 do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20;
20. Em caso de acumulação legal de cargos, função, emprego ou percepção
de proventos, na forma disposta nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso XVI do
art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, informar
o cargo,
órgão ao qual pertence e carga horária;
21.Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, processo
disciplinar/penalidades disciplinares;
22. Declaração de bens.
23. Declaração de ter filhos ou não ter filhos (Comprovar com Certidão de
Nascimento com CPF, Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 anos;
Atestado de Frequência Escolar dos filhos);
24. Declaração Nepotismo;
25. Conta bancaria.

LEI ORDINÁRIA Nº 2.547, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840623

LEI ORDINÁRIA Nº 2.547, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
O PREFEITO DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, faço saber que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte
Lei Ordinária:
Art. 1º Fica pela presente Lei autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 300.000,00 através da suplementação
das seguintes dotações orçamentárias constantes no orçamento do Município de Romelândia, conforme discriminação a seguir:
04.01– Fundo Municipal de Saúde
10.301.0008.2.05200 – Manutenção das Atividades do Plantão Médico
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte: 163 – Transferências Voluntárias – Estado / Saúde

Art. 2º Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior são provenientes do Excesso de Arrecadação da Fonte de
Recursos 163 - Transferências Voluntárias – Estado / Saúde, especificamente do Termo de Convênio / Saúde – Processo SCC 19811/2021,
depositados na Conta Bancária 8.195-7 (Banco do Brasil – Agência Romelândia).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia (SC), 19 de abril de 2022.
JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal de Romelândia

LEI ORDINÁRIA Nº 2.548, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840616

LEI ORDINÁRIA Nº 2.548, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Altera o Protocolo de Intenções do Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), anexo da
Lei nº 1991/2012 e dá outras providências.
O PREFEITO DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, faço saber que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte
Lei Ordinária:
Art. 1º Nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de
2007, ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de Consórcio Público do consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), firmado entre este Município
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e o Consórcio Público ARIS, mediante autorização da Lei Municipal nº 1991 de 15 de abril de 2012.
Art. 2º Fica alterado o art. 18 do Protocolo de Intenções do Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 18. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente no período de 1º de outubro a 31 de janeiro, para proceder às eleições e apreciar
o Orçamento, o Plano de Trabalho e a Prestação de Contas, e, extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente do Conselho de
Administração, por um quinto de seus membros ou pelo Conselho Fiscal, para outras finalidades.”
Art. 3º Fica alterado o § 1º do art. 42 do Protocolo de Intenções do Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal
de Saneamento (ARIS), que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 42...
§ 1º É permitida a recondução para o cargo de Diretor-Geral, para mandato de 4(quatro) anos.”
Art. 4º Fica alterado o Anexo II do Protocolo de Intenções do Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de
Saneamento (ARIS), que passa a ter a seguinte redação:
ANEXO II
RELAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS CRIADOS
Quantidade de Cargos
01
01
01
01
01
01
01
01
10
02
02
10
12

Denominação do Cargo
Diretor-Geral
Diretor de Regulação
Diretor de Administração e Finanças
Ouvidor
Coordenador de Normatização
Coordenador de Fiscalização
Coordenador de Contabilidade
Coordenador de Recursos Humanos
Analista de Fiscalização e Regulação
Procurador jurídico
Contador
Agente Administrativo
Engenheiro Sanitarista

Carga Horária Semanal
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas

Referência Salarial Inicial
100
90
90
80
80
80
80
80
67
56
40
20
56

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Romelândia (SC), 19 de abril de 2022.
JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal de Romelândia

LEI ORDINÁRIA Nº 2.549, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840598

LEI ORDINÁRIA Nº 2.549, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Ratifica as alterações realizadas na 7ª alteração contratual de consórcio público do consorcio intermunicipal de desenvolvimento regional –
Conder e dá outras providências.
O PREFEITO DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, faço saber que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte
Lei Ordinária:
Art. 1º Nos termos do artigo 12 da Lei Federal n.º 11.107 de 06 de abril de 2005 e do artigo 29 do Decreto n.º 6.017 de 17 de janeiro de
2007, ficam RATIFICADAS, em todos os seus termos, as alterações realizadas na 7ª Alteração Contratual de Consórcio Público do Consórcio
Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER firmado entre este Município e o Consórcio Público CONDER, mediante autorização
da Lei Municipal n.º 2.426/2021.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia (SC), 19 de abril de 2022.
JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal de Romelândia
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Salete
Prefeitura
EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2022

Publicação Nº 3839543

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): GISLAINE APARECIDA BLOEMER.
Número do contrato: 070-2022
Objetocelebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público,
com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar n.º
017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo 1º,
inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 40 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 24 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 4.071,59

EXTRATO DO CONTRATO Nº 071-2022

Publicação Nº 3839569

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): TATIANE TENFEN.
Número do contrato: 071-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 40 horas semanais, em substituição por vacância do cargo da ex-servidora Sandra Cristina Sevegnani Kruger, matrícula n. 18414-01, ex-ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível 2, classe C, com carga horária de 40 horas
semanais, exonerada a pedido, conforme Portaria n. 131/2016.
Vigência: de 24 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 4.071,59

EXTRATO DO CONTRATO Nº 072-2022

Publicação Nº 3839633

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): TATIANE TENFEN.
Número do contrato: 072-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 40 horas semanais, em substituição por vacância do cargo da ex-servidora Sandra Cristina Sevegnani Kruger, matrícula n. 18414-01, ex-ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível 2, classe C, com carga horária de 40 horas
semanais, exonerada a pedido, conforme Portaria n. 131/2016.
Vigência: de 24 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 4.071,59

EXTRATO DO CONTRATO Nº 073-2022

Publicação Nº 3839656

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): JANCIELI FRAINER.
Número do contrato: 073-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 20 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 24 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
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Valor: R$ 1.104,30

EXTRATO DO CONTRATO Nº 074-2022

Publicação Nº 3839664

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): CASSIANE IGNACZUK.
Número do contrato: 074-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 40 horas semanais, em substituição por vacância do cargo da ex-servidora ELENIR SORA,
matrícula n.º 16284-01, ex-ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível 3, classe F, com carga horária de 40 horas semanais, da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Desporto, aposentada pela Portaria n.º 106/2021, de 01 de maio de 2021.
Vigência: de 24 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 4.071,59

EXTRATO DO CONTRATO Nº 075-2022

Publicação Nº 3839669

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ELIANE CALIZÁRIO.
Número do contrato: 075-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 20 horas semanais, em substituição por vacância do cargo a ex-servidora Veneranda
Philippus, matrícula 16900-02, ex-ocupante do caro provimento efetivo de Professor, nível 1, classe F, com carga horária de 20 horas semanais, exonerada
- conforme Portaria n.º 232/20158.
Vigência: de 24 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 2.035,79

EXTRATO DO CONTRATO Nº 076-2022

Publicação Nº 3839674

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): INDIANARA CUCCO.
Número do contrato: 076-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 20 horas semanais, sendo 10 horas em substituição por vacância do cargo da ex-servidora Terezinha Aparecida Marcos Feldhaus, matrícula n.º 245.3-01, ex-ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível 3, classe D, com carga
horária de 20 horas semanais, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, do Município de Salete, aposentada pela Portaria n.º 360/2016, e 10 horas
de acordo com o Decreto n° 091, de 26 de agosto de 2021.
Vigência: de 24 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 2.035,79
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Publicação Nº 3839681

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): CRISTINA DE SOUZA GOMES DE CAMPOS.
Número do contrato: 077-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 40 horas semanais em substituição - por vacância do cargo da ex-servidora Ângela Aparecida Pereira Wilhelm, matrícula 1837.6-00, ex-ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível 3, classe C, com carga horária de 40 horas
semanais, aposentada em 13 de fevereiro de 2013, conforme Decreto n.º 017/2013,.
Vigência: de 24 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 4.071,59

EXTRATO DO CONTRATO Nº 078-2022

Publicação Nº 3839683

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): CRISTINA DE SOUZA GOMES DE CAMPOS.
Número do contrato: 077-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 40 horas semanais em substituição - por vacância do cargo da ex-servidora Ângela Aparecida Pereira Wilhelm, matrícula 1837.6-00, ex-ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível 3, classe C, com carga horária de 40 horas
semanais, aposentada em 13 de fevereiro de 2013, conforme Decreto n.º 017/2013,.
Vigência: de 24 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 4.071,59

EXTRATO DO CONTRATO Nº 079-2022

Publicação Nº 3839684

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): KENIA SOUSA MASCARENHAS DE SÁ
Número do contrato: 078-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 40 horas semanais em substituição - por vacância do cargo da ex-servidora Ângela Aparecida Pereira Wilhelm, matrícula 1837.6-00, ex-ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível 3, classe C, com carga horária de 40 horas
semanais, aposentada em 13 de fevereiro de 2013, conforme Decreto n.º 017/2013,.
Vigência: de 24 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 4.071,59

EXTRATO DO CONTRATO Nº 080-2022

Publicação Nº 3839687

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): JOICE TORQUATO ESTACIO ANDRIOLI
Número do contrato: 080-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993,
artigo 1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 40 horas semanais, em substituição a professora Joana de Jesus Demori, matrícula
n. 88927-01, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível 3, classe A, com carga horária de 40 horas semanais, designada para exercer
função de Secretária de Educação, Cultura e Desporto, conforme Portaria n.º 017/2017.
Vigência: de 24 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 4.071,59
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Publicação Nº 3839693

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ROSANGELA CUCCO
Número do contrato: 081-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 40 horas semanais, em substituição por vacância do cargo da ex-servidora Leonir Nunes,
matrícula n.º 18368-00, ex-ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível 3, classe D, com carga horária de 40 horas semanais, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, aposentada em 02 de outubro de 2015, conforme Decreto n.º 362/2015.
Vigência: de 24 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 4.071,59

EXTRATO DO CONTRATO Nº 082-2022

Publicação Nº 3839699

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): DENISE BALBINO
Número do contrato: 082-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 30 horas semanais, sendo 20 horas em substituição - por vacância do cargo da ex-servidora JULIANA VENTURI FRONZA, matrícula 4049-01, ex-ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível 3, classe F, com carga horária de 40
horas semanais, aposentada em 29 de maio de 2020, conforme Portaria n.º 169/2020 e 10 horas de acordo com o Decreto nº 091, de 26 de agosto de
2022.
Vigência: de 25 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 4.071,59

EXTRATO DO CONTRATO Nº 083-2022

Publicação Nº 3839704

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): JOSIANE HEINZEN
Número do contrato: 083-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 40 horas semanais, sendo 20 horas em substituição ao servidor CLAUDIONIR GRAF,
matrícula n.º 10510-05, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível 3, classe F, com carga horária de 40 horas semanais, designado para
exercer a função de Responsável pela Unidade de Educação Infantil - Centro de Educação Infantil Cinderela, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura
e Desporto, conforme Portaria n.º 118/2021 e 10 horas de acordo com Decreto nº 091, de 26 de agosto de 2021.
Vigência: de 25 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 3.053.69

EXTRATO DO CONTRATO Nº 084-2022

Publicação Nº 3839707

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): JOSIANE HEINZEN
Número do contrato: 084-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 40 horas semanais, sendo 20 horas em substituição ao servidor CLAUDIONIR GRAF,
matrícula n.º 10510-05, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível 3, classe F, com carga horária de 40 horas semanais, designado para
exercer a função de Responsável pela Unidade de Educação Infantil - Centro de Educação Infantil Cinderela, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura
e Desporto, conforme Portaria n.º 118/2021 e 10 horas de acordo com Decreto nº 091, de 26 de agosto de 2021.
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Vigência: de 25 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 3.053.69

EXTRATO DO CONTRATO Nº 085-2022

Publicação Nº 3839739

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ANA PAULA FALKEWICZ
Número do contrato: 085-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” da Lei nº 849/1993, artigo 1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 002/2021, de 40 horas semanais em substituição por vacância do cargo da
ex-servidora Ines Pereira de Jesus Damann, matrícula n. 149586-01, ex-ocupante do cargo de provimento efetivo Agente de Serviços Gerais I, nível 48,
com carga horária de 40 horas semanais, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, exonerada em 17 de março de 2015, conforme Portaria
n.º 109/2015.
Vigência: de 19 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 1.691,65

EXTRATO DO CONTRATO Nº 086-2022

Publicação Nº 3839744

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ELISANGELA DOS SANTOS SOUZA
Número do contrato: 086-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei
nº 849/1993, artigo 1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo N.º 007/2021, por inexistência de concursado.
Vigência: de 01 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 1.691,65

EXTRATO DO CONTRATO Nº 087-2022

Publicação Nº 3839750

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): SILVANA DE SOUZA
Número do contrato: 087-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 10 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 07 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 608,25

EXTRATO DO CONTRATO Nº 088-2022

Publicação Nº 3839756

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): JESSICA LUCHTENBERG BARBOSA
Número do contrato: 088-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 10 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 07 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 1.017,90
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Publicação Nº 3839759

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): SUSANE DOS SANTOS RIBEIRO
Número do contrato: 089-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme inciso III, do artigo 1º, da Lei nº 849, de 01 de abril de 1993 e
nos termos do Processo Seletivo Simplificado n.º 008/2021, por inexistência de concursado e devido ao surto epidêmico – COVID-19
Vigência: de 07 de fevereiro de 2022 até 06 de fevereiro de 2023
Valor: R$ 4.852,82

EXTRATO DO CONTRATO Nº 090-2022

Publicação Nº 3839766

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): JEAN CARLOS BRUNNER
Número do contrato: 090-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 10 horas semanais, por inexistência de concursado
Vigência: de 07 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 1.017,90

EXTRATO DO CONTRATO Nº 091-2022

Publicação Nº 3839961

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): PATRICIA MURARA
Número do contrato: 091-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 30 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 08 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 3.053,69

EXTRATO DO CONTRATO Nº 092-2022

Publicação Nº 3839969

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES
Número do contrato: 092-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 30 horas semanais, sendo 20 horas em substituição por vacância do cargo da ex-servidora Rosimeri Schlickmann Warmeling, matrícula n.º 18651-02, ex-ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível 3, classe E, com carga
horária de 40 horas semanais, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, aposentada pela Portaria n.º 520/2017 e 10 horas conforme o
Decreto 091, de 26 de agosto de 2021
Vigência: de 08 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 3.053,69
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Publicação Nº 3839973

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ANA LUCIA DE SOUSA
Número do contrato: 093-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 30 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 08 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 3.053,69

EXTRATO DO CONTRATO Nº 094-2022

Publicação Nº 3839989

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ANA LUCIA DE SOUSA
Número do contrato: 093-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 30 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 08 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 3.053,69

EXTRATO DO CONTRATO Nº 095-2022

Publicação Nº 3840006

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ESTEFANI GIORDANI LENZI
Número do contrato: 095-2022
Objeto, celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme inciso III, do artigo 1º, da Lei nº 849, de 01 de abril de 1993 e nos termos do Processo Seletivo n.º 008/2021, por inexistência de concursado e devido ao surto epidêmico – COVID-19.
Vigência: de 09 de fevereiro de 2022 até 08 de fevereiro de 2023
Valor: R$ 2.412,32

EXTRATO DO CONTRATO Nº 096-2022

Publicação Nº 3840013

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ESTEFANI GIORDANI LENZI
Número do contrato: 095-2022
Objeto, celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme inciso III, do artigo 1º, da Lei nº 849, de 01 de abril de 1993 e nos termos do Processo Seletivo n.º 008/2021, por inexistência de concursado e devido ao surto epidêmico – COVID-19.
Vigência: de 09 de fevereiro de 2022 até 08 de fevereiro de 2023
Valor: R$ 2.412,32
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Publicação Nº 3840029

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): NEUSA SCHWABE
Número do contrato: 096-2022
Objeto, celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme inciso III, do artigo 1º, da Lei nº 849, de 01 de abril de 1993 e nos termos do Processo Seletivo n.º 008/2021, por inexistência de concursado e devido ao surto epidêmico – COVID-19.
Vigência: de 09 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 2.035,79

EXTRATO DO CONTRATO Nº 098-2022

Publicação Nº 3840039

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ALICE ERNANDES MACIEL MACHADO
Número do contrato: 098-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 10 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 10 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 1.017,90

EXTRATO DO CONTRATO Nº 099-2022

Publicação Nº 3840158

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): EDILENE ROCHA
Número do contrato: 099-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 10 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 11 de fevereiro de 2022 até 10 de fevereiro de 2023
Valor: R$ 1.691,65

EXTRATO DO CONTRATO Nº 100-2022

Publicação Nº 3840178

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ISOLENE MATUSZAKI
Número do contrato: 100-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 20 horas semanais, em substituição por vacância do cargo a ex-servidora Veneranda
Philippus, matrícula 16900-02, ex-ocupante do caro provimento efetivo de Professor, nível 1, classe F, com carga horária de 20 horas semanais, exonerada
- conforme Portaria n.º 232/20158.
Vigência: de 11 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 2.035,79
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Publicação Nº 3840185

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ISOLENE MATUSZAKI
Número do contrato: 101-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 20 horas semanais, em substituição por vacância do cargo a ex-servidora Veneranda
Philippus, matrícula 16900-02, ex-ocupante do caro provimento efetivo de Professor, nível 1, classe F, com carga horária de 20 horas semanais, exonerada
- conforme Portaria n.º 232/20158.
Vigência: de 11 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 2.035,79

EXTRATO DO CONTRATO Nº 102-2022

Publicação Nº 3840187

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): PATRICIA MANSCHEIN MARTINS
Número do contrato: 101-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 20 horas semanais, em substituição por vacância do cargo a ex-servidora Veneranda
Philippus, matrícula 16900-02, ex-ocupante do caro provimento efetivo de Professor, nível 1, classe F, com carga horária de 20 horas semanais, exonerada
- conforme Portaria n.º 232/20158.
Vigência: de 11 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 1.216,47

EXTRATO DO CONTRATO Nº 103-2022

Publicação Nº 3840236

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ADRIANA DUARTE
Número do contrato: 103-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 20 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 14 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 1.216,47

EXTRATO DO CONTRATO Nº 104-2022

Publicação Nº 3840252

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): CRISTIANE ALVES
Número do contrato: 105-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 40 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 14 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 2.432,98
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Publicação Nº 3840282

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): CRISTIANE ALVES
Número do contrato: 105-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 40 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 14 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 2.432,98

EXTRATO DO CONTRATO Nº 106-2022

Publicação Nº 3840288

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): BRUNA SCHIMIEGUEL
Número do contrato: 106-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 40 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 14 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 1.216,47

EXTRATO DO CONTRATO Nº 107-2022

Publicação Nº 3840298

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): BRUNA SCHIMIEGUEL
Número do contrato: 106-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 40 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 14 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
Valor: R$ 1.216,47

EXTRATO DO CONTRATO Nº 108-2022

Publicação Nº 3840304

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ISOLETE BITENCOURT
Número do contrato: 108-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei
nº 849/1993, artigo 1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo N.º 007/2021, POR INEXISTÊNCIA DE CONCURSADO.
Vigência: de 16 de fevereiro de 2022 até 15 de fevereiro de 2023
Valor: R$ 1.691,65

EXTRATO DO CONTRATO Nº 109-2022

Publicação Nº 3840306

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): e RAQUEL STEINER FURLANI
Número do contrato: 109-2022
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Objetocelebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público,
com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar n.º
017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo 1º,
inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 30 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 18 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022.
Valor: R$ 1.691,65

EXTRATO DO CONTRATO Nº 110-2022

Publicação Nº 3840310

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): LUANA CRISTINA DA SILVA PORTO POLASTRI.
Número do contrato: 110-2022
Objetocelebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público,
com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar n.º
017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo 1º,
inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 20 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 21 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022.
Valor: R$ 2.035,79

EXTRATO DO CONTRATO Nº 111-2022

Publicação Nº 3840315

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): LUANA CRISTINA DA SILVA PORTO POLASTRI.
Número do contrato: 111-2022
Objetocelebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público,
com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar n.º
017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo 1º,
inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 20 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 21 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022.
Valor: R$ 2.035,79

EXTRATO DO CONTRATO Nº 112-2022

Publicação Nº 3840320

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): LUANA CRISTINA DA SILVA PORTO POLASTRI.
Número do contrato: 110-2022
Objetocelebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público,
com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar n.º
017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo 1º,
inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 20 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 21 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022.
Valor: R$ 2.035,79

EXTRATO DO CONTRATO Nº 113-2022

Publicação Nº 3840330

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): JEANETE APARECIDA WOSNIAK EYNG.
Número do contrato: 113-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 20 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 24 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022.
Valor: R$ 2.035,79
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Publicação Nº 3840338

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): SIMONE SCHMITZ VEBER.
Número do contrato: 114-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei
nº 849/1993, artigo 1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo N.º 007/2021, POR INEXISTÊNCIA DE CONCURSADO.
Vigência: de 24 de janeiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022.
Valor: R$ 2.035,79

EXTRATO DO CONTRATO Nº 115-2022

Publicação Nº 3840354

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): BRUNA MARCELLY DE OLIVEIRA.
Número do contrato: 115-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 10 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 23 de fevereiro de 2022 até 22 de dezembro de 2022.
Valor: R$ 608,25

EXTRATO DO CONTRATO Nº 116-2022

Publicação Nº 3840365

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): LEONARDO DOMINGO PEDRO.
Número do contrato: 116-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei
nº 849/1993, artigo 1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 005/2020, de 44 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 24 de fevereiro de 2022 até 23 de fevereiro de 2023.
Valor: R$ 1.760,00

EXTRATO DO CONTRATO Nº 117-2022

Publicação Nº 3840373

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): CELESTRINO MARCELINO.
Número do contrato: 117-2022
Objeto: para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição
Federal, Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo 1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº
005/2020, de 44 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 01 de março de 2022 até 01 de março de 2023.
Valor: R$ 1.760,00

EXTRATO DO CONTRATO Nº 118-2022

Publicação Nº 3840380

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): DEBORA ULLER STUEPP.
Número do contrato: 118-2022
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Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 10 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 01 de março de 2022 até 22 de dezembro de 2022.
Valor: R$ 1.760,00

EXTRATO DO CONTRATO Nº 119-2022

Publicação Nº 3840386

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ANGELA CRISTINA ZONTA.
Número do contrato: 119-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo
determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição
Federal - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo 1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo N.º
007/2021, em substituição a servidora efetiva Iria Preis, matricula 167860-00 afastada para tratamento de saúde, conforme portaria 057/2022, de acordo
com o atestado datado de 02 de março de 2022.
Vigência: de 09 de março de 2022 até 02 de maio de 2022.
Valor: R$ 1.691,65

EXTRATO DO CONTRATO Nº 120-2022

Publicação Nº 3840399

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): LUANA CRISTINA DA SILVA PORTO POLASTRI.
Número do contrato: 120-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 20 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 10 de março de 2022 até 22 de dezembro de 2022.
Valor: R$ 2.035,79

EXTRATO DO CONTRATO Nº 121-2022

Publicação Nº 3840420

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ALLANA CAROLLINI CIRICO.
Número do contrato: 121-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 40 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 11 de março de 2022 até 22 de dezembro de 2022.
Valor: R$ 4.071,59

EXTRATO DO CONTRATO Nº 122-2022

Publicação Nº 3840423

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): EMERSON SCHWARZ.
Número do contrato: 122-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 30 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 14 de março de 2022 até 22 de dezembro de 2022.
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Valor: R$ 1.824,71

EXTRATO DO CONTRATO Nº 123-2022

Publicação Nº 3840428

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): GABRIELA RAIANE DA ROCHA STANGE.
Número do contrato: 123-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 30 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 18 de março de 2022 até 22 de dezembro de 2022.
Valor: R$ 3.053,69

EXTRATO DO CONTRATO Nº 124-2022

Publicação Nº 3840444

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): MATEUS RIBEIRO.
Número do contrato: 124-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 40 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 14 de março de 2022 até 22 de dezembro de 2022.
Valor: R$ 2.432,98

EXTRATO DO CONTRATO Nº 125-2022

Publicação Nº 3840450

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): GABRIELA RAIANE DA ROCHA STANGE.
Número do contrato: 125-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 30 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 18 de março de 2022 até 22 de dezembro de 2022.
Valor: R$ 3.053,69

EXTRATO DO CONTRATO Nº 126-2022

Publicação Nº 3840472

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ELZIRA EXTECKOETTER ESSER.
Número do contrato: 126-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo
determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição
Federal - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo 1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo
N.º 007/2021, em substituição - por vacância do cargo da ex-servidora Ines Demori, matrícula n.º 46906-01, ex-ocupante do cargo de provimento efetivo
de Agente de Serviços Gerais I, nível 48, com carga horária de 40 horas semanais, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, aposentada conforme
Portaria n. 314/2016.
Vigência: de 21 de março de 2022 até 22 de dezembro de 2022.
Valor: R$ 1.691,65
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Publicação Nº 3840479

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): BRASÍLIO JOSÉ RIBEIRO DA LUZ.
Número do contrato: 127-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei
nº 849/1993, artigo 1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo N.º 007/2021, por inexistência de concursado.
Vigência: de 23 de março de 2022 até 20 de junho de 2022.
Valor: R$ 2.887,33

EXTRATO DO CONTRATO Nº 128-2022

Publicação Nº 3840482

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ISABELLA RAITZ.
Número do contrato: 128-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 30 horas semanais, sendo 20 horas em substituição por vacância do cargo da ex-servidora Jovânia Aparecida Caetano, matrícula n. 1841.4-01, ex-ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível 3, classe A, com carga horária de
40 horas semanais, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, aposentada - conforme Portaria n.º 315/2016 e 10 horas conforme Decreto
nº 091, de 20 de agosto de 2021 e considerando o atestado médico datado de 28 de março de 2022, que afastou a servidora Maryanita Graneman Neves
Marcos.
Vigência: de 01 de abril de 2022 até 26 de maio de 2022.
Valor: R$ 1.824,71

EXTRATO DO CONTRATO Nº 129-2022

Publicação Nº 3840486

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): NEUSA ARMINDO.
Número do contrato: 129-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei Complementar n.º 003, de 12 de abril de 1995 - Lei Complementar
n.º 017, de 11 de setembro de 2001, artigo 18, § 1º e 2º - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei nº 849/1993, artigo
1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo nº 007/2021, de 20 horas semanais, por inexistência de concursado.
Vigência: de 04 de abril de 2022 até 22 de dezembro de 2022.
Valor: R$ 2.035,79

EXTRATO DO CONTRATO Nº 130-2022

Publicação Nº 3840529

Contratante: Prefeitura do Município de Salete
Contratado(a): ALDAIR
Número do contrato: 130-2022
Objeto: celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Lei n.º 1.198 de 07 de fevereiro de 2002, artigo 1º, inciso IV “d” - da Lei
nº 849/1993, artigo 1º, inciso II, e nos termos do Processo Seletivo N.º 007/2021, por inexistência de concursado.
Vigência: de 20 de abril de 2022 até 17 de junho de 2022.
Valor: R$ 1.760,00

LICITAÇÃO Nº 035/2022 PREGÃO PRESENCIAL

Publicação Nº 3840144

MUNICIPIO DE SALETE
PUBLICAÇÃO: LICITAÇÃO Nº 035/2022 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
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OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de plantas, flores e correlatos para elaboração de jardins e canteiros. Entrega
dos envelopes da documentação: Na Prefeitura de Salete, até as 09h00min, do dia 04/05/2022. Abertura dos Envelopes das propostas: Na
Prefeitura de Salete, às 09h30min, do dia 04/05/2022. O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal,
Imprensa Oficial do Município, na Divisão de Compras, de segunda a sexta-feira no horário normal de expediente ou pelo telefone (047)
3563-0266. Sendo ainda que o edital poderá ser retirado no site: www.salete.sc.gov.br ou pelo e-mail: licitacoes@salete.sc.gov.br.
Salete, 20 de abril de 2022.
Solange Aparecida Bitencourt Schlichting
Prefeita de Salete

PORTARIA N° 054/2022

Publicação Nº 3840555

PORTARIA N.º 054/2022
Determina Local de Trabalho.
SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING, Prefeita do Município de Salete, Estado de Santa Catarina;
NO USO das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente o inciso VIII, do art. n.º 78, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE :
Art. 1º - DETERMINAR, a partir de 14 de março de 2022, o local de trabalho do servidor ANA PAULA FALKEWICZ, matrícula n.º 52310-03,
ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Gerais I, nível 58, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer
as funções inerentes ao seu cargo, na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, devendo ajustar-se ao horário de trabalho da
mesma.
Art. 2 º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Salete, 14 de março de 2022.
SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING
Prefeita do Município de Salete

PORTARIA N° 089/2022

Publicação Nº 3840562

PORTARIA N.º 089/2022
Revoga Portaria n.º 069/2022.
SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING, Prefeita do Município de Salete, Estado de Santa Catarina;
NO USO das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente o inciso VIII, do artigo n. 78, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE :
Art. 1º REVOGAR, em 13 de abril de 2022, a Portaria n.º 069, de 25 de março de 2022, do servidor ELCIMAR DE MORAES, matrícula n.º
1007564-00, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Veículo, nível 82, com carga horária de 44 horas semanais.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrário
Prefeitura do Município de Salete, 13 de abril de 2022.
SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING
Prefeita do Município de Salete Municipal
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Saltinho
Prefeitura
EXTRATO DE CONTRATO Nº 033/2022

Publicação Nº 3841755

MUNICÍPIO DE SALTINHO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº
033/2022
Contratado
COMUNICAÇÕES KOLLENBERG
CNPJ
05.430.495/0002-93
Endereço
Avenida Santa Catarina, 35, Centro, Município de Barracão – PR
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MIDIA IMPRESSA E DIGITAL
Fundamento Legal
Lei 8.666/93 e alterações posteriores
Vigência do Contrato
23/04/2022 A 23/04/2023
Valor
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
Assiantura: Edimar Noronha de Freitas Pelo Município e Sergio Delmar Kollenberg, pela contratada
Saltinho, 23 de abril de 2022.
Edimar Noronha de Freitas
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 034/2022

Publicação Nº 3841773

MUNICÍPIO DE SALTINHO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº
Contratado
CNPJ
Endereço

034/2022
SHOPPING TRUCK CHAPECÓ LTDA
29.724.998/0001-59
Av. Leopoldo Sander 860 E
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS
Objeto
PARA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO FORD CARGO 26223 6X4
PLACAS QHD 8825
Fundamento Legal
Lei 8.666/93 e alterações posteriores
Vigência do Contrato
18/04/2022 A 31/12/2022
Valor
R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais).
Assiantura: Edimar Noronha de Freitas Pelo Município e Alexandre Bertosso Tressoldi, pela contratada
Saltinho, 20 de abril de 2022.
Edimar Noronha de Freitas
Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 019/2022
ESTADO DE SANTA CATARNA
MUNICIPIO DE SALTINHO
Aviso de Licitação

Publicação Nº 3841726
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 91D4943082019D47B4E8A9DB62B2B0768613435D

Código registro TCE: 91D4943082019D47B4E8A9DB62B2B0768613435D
Processo N.º 048/2022 - Pregão Presencial com Registro de Preços nº 019/2022
O Município de Saltinho – SC, torna público aos interessados que encontra-se aberto o PREGÃO PRESENCIAL 019/2022 – decorrente do
PROCESSO 048/2022, visando o de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, de acordo com as
especificações contidas no Edital, disponível no Setor de Licitações. O recebimento dos Envelopes Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e Nº 02
– DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados e CREDENCIAMENTO dar-se-á até às 08:H00MIN DO DIA 04 DE MAIO DE 2022, no Setor de Licitações deste Município, sito a Rua Álvaro Costa n° 545,
Saltinho - SC. A abertura dos Envelopes n. 01 – PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das 08:H00MIN DO DIA 04 DE MAIO DE 2022,
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em sessão pública, realizada na Sala de Licitações do Município de Saltinho. Edital completo e informações adicionais poderão ser obtidas
no horário normal de expediente pelo fone (49) 3656.0044, ou diretamente no Setor Administrativo sito Rua Álvaro Costa n° 545, Saltinho
- SC, 20 de abril de 2022. Edimar Nopronha de Freitas - Prefeito Municipal
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Sangão
Prefeitura
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002-2022 - SAMAE

Publicação Nº 3841737

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9D91070468F8EDD548433C075CEB95E3D38A17AB

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/22
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4/22
HOMOLOGAÇÃO: 19/04/22
CONTRATADO: M.I. GERADORES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CONTRATANTE: SAMAE SANGAO
OBJETO: O presente procedimento licitatório tem por objetivo o registro de preços no intuito de selecionar a proposta mais vantajosa para futura aquisição de Gerador de Energia 75KVA a Diesel, obedecendo as especificações e condições constantes no edital e anexos, em especial os descritivo detalhado
do objeto e preços máximos constantes no termo de referência
VALOR DA DESPESA: R$ 117.500,00 (cento e dezessete mil quinhentos reais)
DATA: 19/04/22 - ROMARIO RAUPP LUIZ - Diretor do Samae.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - SAMAE

Publicação Nº 3841764

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5A6B01805CC7DF884D65260C5E01C5DE717AF3AB
ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE SANGAO
EXTRATO CONTRATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 04/2022
Contratante..: SAMAE SANGAO
Contratada...: M.I. GERADORES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Valor ............ : 117.500,00 (cento e dezessete mil quinhentos reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2022 Término: 18/08/2022
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2022
Recursos ..... : Dotação: 2.110.4.4.90.52.00.00.00.00 (24)
Objeto .......... : O presente procedimento licitatório tem por objetivo o registro de preços no intuito de selecionar a proposta mais vantajosa para futura
aquisição de Gerador de Energia 75KVA a Diesel, obedecendo as especificações e condições constantes no edital e anexos, em especial os descritivo detalhado do objeto e preços máximos constantes no termo de referência

Sangão, 20 de Abril de 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1939

Santa Cecilia
Prefeitura
AVISO DE CONTINUAÇÃO PL 020-2022 - TP 004/2022

Publicação Nº 3840456

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
AVISO DE CONTINUAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 020/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
Informamos a todos os interessados que o processo licitatório nº 020/2022 – Tomada de Preços nº 004/2022, cujo objeto é a Contratação
de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para reforma e ampliação da Escola de Campo Tereza Estoqueiro Viapiana, na localidade do Campo do Areão, através do recurso da transferência especial alocada
na portaria nº 384/SEF-21/09/2021 -Processo SGPe -SCC 17660/2021 e contrapartida com recursos próprios da municipalidade, conforme
relação, quantitativos e especificações constantes no edital, a ata da sessão realizada no dia 19/04/2022 do julgamento das propostas esta
disponível no site da Prefeitura (www.santacecilia.sc.gov.br), contando-se o prazo para apresentação dos possíveis recursos nos termos da
ata da sessão. Quaisquer informações podem ser solicitadas junto ao departamento de licitações, pelo telefone 49-3244-2032 ou pelo e-mail
licitacoes@santacecilia.sc.gov.br. Todas as informações relacionadas ao processo estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura.
Santa Cecília, 19 de Abril de 2022
Alessandra Aparecida Garcia
Prefeita Municipal
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Santa Helena
Prefeitura
DECRETO Nº 2.182/2022

Publicação Nº 3839520

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
Rua Dom Felíciano, 522 – CEP 89915-000 – CNPJ: 80.912.140/0001-75
Decreto n o 2.182, 19 de abril de 2022.
"DISPÕE SOBRE O DEFERIMENTO DA LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA E DA CERTIFICAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CRF DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, ATRAVÉS DA LEI Nº 13.465/2017 E DECRETO Nº 9.310/2018; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
BLASIO IVO HICKMANN, Prefeito Municipal de Santa Helena, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, DECRETA:
Art. 1º - Fica decretado o Deferimento da Legitimação Fundiária e da Certificação de Regularização Fundiária, do Município de Santa Helena,
através da Lei 13.465/2017 e Decreto 9.310/2018, da Área 03, objeto da matricula nº 1.848, de propriedade de Afonso Artur Feyh e Ervino
Zancan, registrada no CRI de Descanso/SC.
Art. 2º - Conforme Artigo 53 da Lei Federal nº 13.465/2017, parágrafo único, as ruas e servidões terão matrículas individualizadas para
promover manutenções e ordenamento.
Art. 3º _ Considera a autonomia municipal como ente federado, respaldada na Lei nº 13.465/2017, que confere institucionalidade dos projetos de regularização fundiária, este município classifica o referido núcleo de interesse social (Reurb-S) e específico (Reurb-E). O loteamento
se encontra apto para fins de regularização fundiária e consequentemente para emissão das matrículas individualizadas para cada morador,
nas modalidades já mencionadas, sendo este loteamento predominantemente de baixa e média renda.
Art. 4º _ Defere-se a cobrança do IPTU, em nome do ocupante, independentemente da emissão das matriculas individualizadas.
Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Segue a Certidão de Regularização Fundiária (CRF) emitida por esta municipalidade em anexo.
Registre-se e Publique-se.
Santa Helena/SC, 19 de abril de 2022.
BLASIO IVO HICKMANN
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.107/2022

Publicação Nº 3839542

LEI Nº 1.107/2022.
RATIFICA AS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONSUBSTANCIADO NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DO CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (CIGA), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal do Município de Santa Helena, Estado de Santa Catarina, FAZ SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.º. Nos termos do artigo 12 da Lei Federal n.º 11.107, de 06 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto n.º 6.017, de 17 de janeiro
de 2007, ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de
Consórcio Público do Consórcio de Inovação na Gestão Pública (CIGA), firmado entre este Município e o Consórcio Público CIGA, mediante
autorização da Lei Municipal n.º 939/2017.
Art. 2.º. O texto consolidado do Contrato de Consórcio Público do Consórcio de Inovação na Gestão Pública encontra-se disponível no Diário
Oficial dos Municípios de Santa Catarina: https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2022/02/1644252348_efb8b6ec1a3a4cec92223a71211ce330_extrato.pdf.
Art. 3.º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Helena, SC,
em 07 de abril de 2022.
BLÁSIO IVO HICKMANN
Prefeito Municipal.
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Santa Rosa de Lima
Prefeitura
ANULAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 09/2022

Publicação Nº 3839764

ASSUNTO: ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N° 25/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2022
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
O Prefeito Municipal de Santa Rosa de Lima, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço
saber que:
Considerando a supremacia da Administração Pública na condução dos procedimentos licitatórios em andamento em sua instancia;
Considerando a constatação de irregularidades que tornam prejudicada a tramitação do presente processo licitatório.
DECIDE:
ANULAR o Processo Licitatório n° 25/2022, Pregão Eletronico n° 09/2022, do Município de Santa Rosa de Lima.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima, 18 de abril de 2022
SALÉSIO WIEMES
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N° 2389/2022

Publicação Nº 3839768

LEI MUNICIPAL Nº 2.389/2022.
DE 18 DE ABRIL DE 2022
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA/SC, A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR DO TIPO ORIGINAL
NO ORÇAMENTO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O Prefeito Municipal de Santa Rosa de Lima, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições.
Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1° - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a suplementar dotação orçamentária suplementar do tipo original no Orçamento do Município no exercício de 2022 no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), para atender a seguinte dotação orçamentária e suplementação da dotação abaixo descrita:
SUPLEMENTA-SE A SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Entidade
Órgão
Unidade

02
07.00
07.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DE LIMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativi.

1.015

Aquisição de Veiculo - Saúde

3
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002.(0002)
Total .....................................................................................................

Aplicações Diretas

R$
R$

52.000,00
52.000,00

Art. 2° - Os recursos para o presente crédito provêm de anulação parcial das seguintes dotações, abaixo relacionados:
ANULA-SE PARCIALMENTE AS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
Entidade
Órgão

02
07.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DE LIMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Unidade

07.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativi.

2.032

Desenvolvimento de Ações do Grupo de Atenção Primária

6
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002.(0002)
Total .....................................................................................................

Aplicações Diretas

TOTAL ...............................................................
R$
....................................

R$
R$

52.000,00
52.000,00

52.000,00

Art. 4º - Considera-se alterado através desta Lei o PPA LDO e LOA do Município de Santa Rosa de Lima.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrario.
SANTA ROSA DE LIMA, Estado de Santa Catarina, segunda-feira, 18 de abril de 2022.
SALÉSIO WIEMES SEBASTIÃO VANDERLINDE
Prefeito Municipal Sec. Municipal Adm. Finan. Planejamento
Eu, ________________________________ MAYARA FELDHAUS, ocupante do Cargo Efetivo de Técnica de Patrimônio, No 708, Certifico e
dou fé, que a presente Lei foi registrada e publicada no mural eletrônico deste Município, no endereço eletrônico www.santarosadelima.
sc.gov.br na data de ______/_______/_________, conforme determina a Lei Municipal no 2.145/2016 de 07/12/2016.
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Santa Rosa do Sul
Prefeitura
PORTARIA 208

Publicação Nº 3840485

PORTARIA N.º 208, DE 01 DE ABRIL DE 2022.
NOMEIA SERVIDOR(A) APROVADO(A) PELO CONCURSO PÚBLICO EDITAL N.º 002/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL, Senhor Almides Roberg Silva da Rosa, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidos pelo Artigo 52, inciso IX da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR SANDRA REGINA DADALT, para ocupar o Cargo de Provimento Efetivo de Professor III, (Educação Infantil) com carga
horária de 20 (vinte) horas semanais, Através de Concurso Público, Edital nº 002/2021, homologado em 24 de fevereiro de 2022, para
assumir o cargo para o qual obteve aprovação em 26º lugar.
Art. 2° - A posse no cargo só será deferida no caso de apresentação dos documentos exigidos no anexo X, do Edital 002/2021 (EDUCAÇÃO)
e comprovação das condições previstas na Seção II da Lei 117/1992, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rosa do Sul,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação desta Portaria.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 01 de abril de 2022.
ALMIDES ROBERG SILVA DA ROSA
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada nesta Secretaria na data supra.
EDSON DE OLIVEIRA BORBA
Secretário Municipal de Governo

PORTARIA 209/2022

Publicação Nº 3841164

PORTARIA N.º 209, DE 01 DE ABRIL DE 2022.
NOMEIA SERVIDOR(A) APROVADO(A) PELO CONCURSO PÚBLICO EDITAL N.º 002/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL, Senhor Almides Roberg Silva da Rosa, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidos pelo Artigo 52, inciso IX da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR JEFERSON VITORINO DOS SANTOS para ocupar o Cargo de Provimento Efetivo de Professor IV (CIÊCIAS)com carga horária de 10 (dez) horas semanais, Através de Concurso Público, Edital nº 002/2021, homologado em 24 de fevereiro de 2022, para assumir
o cargo para o qual obteve aprovação em 2º lugar.
Art. 2° - A posse no cargo só será deferida no caso de apresentação dos documentos exigidos no anexo X, do Edital 002/2021 (EDUCAÇÃO)
e comprovação das condições previstas na Seção II da Lei 117/1992, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rosa do Sul,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação desta Portaria.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 01 de abril de 2022.
ALMIDES ROBERG SILVA DA ROSA
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada nesta Secretaria na data supra.
EDSON DE OLIVEIRA BORBA
Secretário Municipal de Governo
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Santa Terezinha do Progresso
Prefeitura
EXTRATO CONTRATO 36/2022
Estado de Santa Catarina
Município de Santa Terezinha do Progresso- SC
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº

Contratado

Objeto
Fundamento Legal
Vigência do Contrato
Valor

Publicação Nº 3840362

36/2022
J M MACHADO RETIFICA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n° 12.947.184/0001-80, com sede na rua Asa-Branca, nº
545, Bairro Waldemar Hauer, Londrina - PR, neste ato representada pelo
Senhor EDSON DE OLIVEIRA MACHADO, brasileiro, casado, maior e capaz,
portador do CPF nº 954.021.449-15, e RG nº 6.496.544-1, residente e
domiciliado na Rua Antônio Ramos Valença, nº122, Bairro Jardim Planalto,
Londrina - PR, doravante denominado CONTRATADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO
CAMINHÃO IVECO TRACTOR 260E28 PLACA QHD 5594, CONFORME EDITAL
E SEUS ANEXOS.
Lei 8.666/93 e alterações posteriores
O presente Contrato terá a vigência de 18/04/2022 a 18/06/2022.
R$ O valor total do presente contrato é de R$ 49.000,00 (quarenta e nove
mil reais)

Assinatura: MARCIA DETOFOL Prefeita do município de Santa Terezinha do Progresso - SC e José Carlos Gnoatto Me, pela contratada.
Santa Terezinha do Progresso/SC, 18 de abril de 2022.
MARCIA DETOFOL
PREFEITA MUNICIPAL.

EXTRATO CONTRATO 37/2022
Estado de Santa Catarina
Município de Santa Terezinha do Progresso- SC
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº

Contratado

Objeto

Fundamento Legal
Vigência do Contrato
Valor

Publicação Nº 3840375

37/2022
JOSÉ CARLOS GNOATTO ME Inscrita no CNPJ sob nº 14.169.321/0001-29,
com endereço na Rua São Paulo s/n, centro, Santa Terezinha do Progresso ,
89983-000, Santa Catarina, neste ato representada pelo Senhor José Carlos
Gnoatto, portador da cédula de identidade 1.718.842 e inscrito no CPF sob
o nº 542.467.179-91, doravante denominada CONTRATADA .
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, 03(TRÊS) VEZES
POR SEMANA, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO
PROGRESSO/SC.
Lei 8.666/93 e alterações posteriores
O presente Contrato terá a vigência de 19/04/2022 a 31/12/2022.
R$ O valor total do presente contrato é de135.000,00 (cento e trinta e cinco
mil reias) valor mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Assinatura: MARCIA DETOFOL Prefeita do município de Santa Terezinha do Progresso - SC e José Carlos Gnoatto Me, pela contratada.
Santa Terezinha do Progresso/SC, 19 de abril de 2022.
MARCIA DETOFOL
PREFEITA MUNICIPAL.
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Publicação Nº 3840405

Estado de Santa Catarina
Município de Santa Terezinha do Progresso- SC
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº
38/2022
MAGNUS DE SOUZA - MEI -, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.19.663.717/0001-41, com sede
administrativa na Av. Araucária, n.1428, Maravilha - SC, CEP: 89874-000, neste ato representado pelo sócio
Contratado
administrador Sr. MAGNUS DE SOUZA, CPF:025.557.989-60, RG: 3.667.162, residente e domiciliado na Av.
Araucária, n.1428, Maravilha - SC, CEP: 89874-000.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS E PARA CANDIDATOS INSCRITOS NO PROCESSO DE ESCOLHA SUPLEMENTAR DO CONSELHO
Objeto
TUTELAR, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVA PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO
CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20HORAS.
Fundamento Legal
Lei 8.666/93 e alterações posteriores
Vigência do Contrato
O presente Contrato terá a vigência da data de sua assinatura até o dia 19 de junho de 2022.
Valor

R$ 3.200 (três mil eduzentos reais).

Assinatura: MARCIA DETOFOL Prefeita Municipal do município de Santa Terezinha do Progresso - SC e MAGNUS DE SOUZA pela contratada.
Santa Terezinha do Progresso/SC, 19 de abril de 2022.
MARCIA DETOFOL
PREFEITA MUNICIPAL.

EXTRATO DL 20/2022

Publicação Nº 3840545
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A169A21111E43240F30CE66E1203DCD9B8DE7728

Estado de Santa Catarina
Município de Santa Terezinha do Progresso- SC
EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2022
Processo licitatório nº
49/2022
MAGNUS DE SOUZA - MEI -, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.19.663.717/0001-41, com sede administrativa na Av. Araucária, n.1428, Maravilha - SC, CEP: 89874-000, neste ato representado pelo sócio adminisContratado
trador Sr. MAGNUS DE SOUZA, CPF:025.557.989-60, RG: 3.667.162, residente e domiciliado na Av. Araucária,
n.1428, Maravilha - SC, CEP: 89874-000.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS E PARA CANDIDATOS INSCRITOS NO PROCESSO DE ESCOLHA SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTEObjeto
LAR, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVA PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO
TUTELAR DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20HORAS.
Fundamento Legal
Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Vigência do Contrato
A partir do dia 19/04/2022 A 19/06/2022
Valor
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Assinatura: : MARCIA DETOFOL Prefeita Municipal do município de Santa Terezinha do Progresso - SC e MAGNUS DE SOUZA pela contratada..
Santa Terezinha do Progresso/SC, 19 de abril de 2022.
Marcia Detofol
Prefeita Municipal

RESOLUÇÃO 004/2022/CMDCA

Publicação Nº 3839283

RESOLUÇÃO 004/2022/CMDCA
Dispõe sobre relação de candidatos aptos a participarem da próxima etapa da eleição complementar a membro do Conselho Tutelar de
Santa Terezinha do Progresso em conformidade com o Edital 01/2022 e dá outras providências.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Terezinha do Progresso, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Federal 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na Resolução Conanda 170/2014 e na Lei Municipal
1.415/2019;
CONSIDERANDO o Edital 01/2022 de Eleição Complementar para os Membros do Conselho Tutelar deste Município de Santa Terezinha do
Progresso;
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CONSIDERANDO que não houve pedido de impugnação de candidatura pela população em geral junto à Comissão Eleitoral;
CONSIDERANDO que não houve necessidade de recurso de candidatos ao CMDCA em virtude de inexistência de pedidos de impugnação;
RESOLVE
Art. 1º. Fica mantida as candidaturas das seguintes pessoas ao pleito de Conselheiro Tutelar:
LAUDELINA JÚLIA DOS SANTOS BERTOLLO;
LAIDES CORREA;
LONIMARA FÁTIMA MEDEIROS;
SALETE ANA WAGNER JUNGES;
ANDRÉIA LUZIA GASS DOS SANTOS
JAQUELINE CORÁ.
Art. 2º. As candidatas ora declaradas aptas para a sequência da Eleição para membros do Conselho Tutelar serão submetidas a dois dias de
capacitação nos dias 28 e 29 de abril e prova de aptidão para o cargo que acontecerá no dia 30 de abril de 2022.
Santa Terezinha do Progresso – SC, 19 de abril de 2022.
Eroni Allebrandt
Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TP 02/2022

Publicação Nº 3839161
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5F028A454C8A4905B69B99515B80184C5F62A410

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 2/2022 - TP

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
CNPJ:

01.612.847/0001-90
Avenida Tancredo Neves, 337
C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

31/2022
23/02/2022

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeita Municipal, MARCIA DETOFOL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a)
b)
c)
d)
e)

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

31/2022
2/2022-TP
Tomada de Preço p/ Compras e Serviços
19/04/2022

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARES, 03(TRÊS) VEZES POR SEMANA, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA
TEREZINHA DO PROGRESSO/SC.

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):Unid.
JOSE CARLOS GNOATTO

(em Reais R$)

Quantidade Descto (%) Preço Unitário

Total do Item

(69)

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
MES
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, 03(TRÊS) VEZES
POR SEMANA, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA
TEREZINHA DO PROGRESSO/SC. - Marca: JOSE CARLOS
GNOATTO

Santa Terezinha do Progresso, 19 de Abril de 2022.

9,00

0,0000 15.000,00

135.000,00

Total do Fornecedor:

135.000,00

Total Geral:

135.000,00

---------------------------------------------------------------------MARCIA DETOFOL
PREFEITA MUNICIPAL
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Câmara Municipal
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022

Publicação Nº 3841599

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3EA0ACABF1970366DB087C1F87AE0E6AFA759F55

ESTADO DE SANTA CATARNA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
Aviso de Licitação

Processo N. º 01/2022 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022
A Câmara Municipal de vereadores do município de Santa Terezinha do Progresso – SC, torna público aos interessados que se encontra
aberto o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022 decorrente do Processo licitatório 01/2022.
1 – DO OBJETO - Prospecção do mercado imobiliário em Santa Terezinha do Progresso/SC, com vistas à futura locação de imóvel para
instalação da Câmara de Vereadores do Município, mediante coleta de propostas técnicas de imóvel não residencial urbano que atenda os
requisitos mínimos especificados neste Edital.
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
- As propostas serão recebidas até às 17 horas, horário de Brasília, do dia 05/05/2022, no Setor de Licitações, na Avenida Tancredo Neves,
nº 337, Centro, Santa Terezinha do Progresso - SC, CEP: 89983-000, pessoalmente ou enviada tempestivamente por via postal, em envelope
lacrado e identificado da seguinte forma:
“A Comissão de Licitações do Município de Santa Terezinha do Progresso – Proposta para Locação de Imóvel”.
Edital completo e informações adicionais poderão ser obtidas no horário normal de expediente pelo fone (49) 3657-0223, ou diretamente
no Setor Administrativo sito AV. Tancredo Neves n° 337, Santa Terezinha do Progresso - SC, 19 de abril de 2022.
João Carlos de Souza Campos Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

PORTARIA 05/2022

Publicação Nº 3840484

PORTARIA N. 05, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
“DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE PONTO FACULTATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
JOÃO CARLOS DE SOUZA CAMPOS, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, principalmente aquelas previstas na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara
Municipal de Vereadores;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituído, para os servidores do Poder Legislativo Municipal, ponto facultativo no dia 22 de abril de 2022 (sexta feira), em
virtude do feriado nacional de TIRADENTES . Nessa data não haverá expediente.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
.
Câmara Municipal de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso, SC, em 19 de ABRIL de 2022.
JOÃO CARLOS DE SOUZA CAMPOS
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Registrado e publicado em data supra:
PAULA TAISA COSTA
ASSESSORA JURÍDICA
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Santo Amaro da Imperatriz
Prefeitura
CONTRATO Nº 44-2022- 1 ADITIVO FISCOTEC

Publicação Nº 3840092

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AB8126839C23B2307264BE564A696112FE7572B6

CONTRATO Nº 44, de 18 de abril de 2022
1º ADITIVO AO CONTRATO 47/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ E A EMPRESA FISCOTEC
SOLUÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
AB8126839C23B2307264BE564A696112FE7572B6
1. Partes: a) O Município de Santo Amaro da Imperatriz, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 82.892.324/000146, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, 306, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, neste ato representado por seu Prefeito,
senhor Ricardo Lauro da Costa, brasileiro, divorciado, empresário, CPF nº 781.394.069-53, residente e domiciliado à Rua Frei Fidêncio Feldmann, nº 222, bloco 2 apto 304, Centro, no Município de Santo Amaro da Imperatriz/SC, doravante denominado simplesmente Contratante;
b) Fiscotec Soluções para Administração Pública Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.364.742/0001-07, com
endereço à Rua Adolfo Melo, 35, sala 902, Centro, na cidade de Florianópolis, neste ato representada pelo seu procurador Ronaldo Alves da
Silva, brasileiro, solteiro, consultor tributário, inscrito no CPF sob o nº 007.983.359-47, com endereço profissional na Rua Adolfo Melo, 35,
sala 902, Centro, na cidade de Florianópolis/SC, doravante denominado simplesmente Contratado, em decorrência do Processo Licitatório
nº 11/2021, homologado em 19/04/2021, mediante a sujeição mútua às normas constantes da Lei nº 8.666/93, com as alterações das Leis
8.883/94 e 9648/98, ao Edital Convocatório, a proposta de preços, têm justo e contratado:
2. Do Prazo: Fica prorrogado o prazo do Contrato 47/2021 até 18/04/2023.
3. Da Classificação da Despesa: A Contratante empenhará a despesa decorrente da execução deste contrato a conta do Orçamento Vigente:
Secretaria de Administração, Finanças e Planej.
03.01.2.003-3390.39.05 (22.03.00) Superávit Próprios.
4. Da Vigência: Fica prorrogado a vigência do presente contrato até 18/04/2023.
5. Do Reajuste de Preços:
Não será reajustado os preços do presente Contrato.
6. Das Demais Disposições:
Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e disposições nelas contidas. E, assim, por estarem justas e CONTRATADAS,
assinam o presente em 03 (três) vias de um só teor e efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, que desde já dão por abonadas em
juízo ou fora dele, obrigando-se por si e seus sucessores a fazê-lo cumprir nos termos e condições estipulados.
Santo Amaro da Imperatriz, em 18 de abril de 2022.
Município de Santo Amaro da Imperatriz 			
Fiscotec Soluções para Adm. Pública Ltda
Contratante 						Contratada
Testemunhas: ___________________________ ____________________________

DECRETO N. 7.651-2022- CEMITERIO

Publicação Nº 3840567

DECRETO Nº 7.651, de 19 DE abril de 2022
DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE VASOS OU OUTROS RECIPIENTES QUE PROMOVAM O ACUMULO DE ÁGUA E A PROLIFERAÇÃO DO
MOSQUITO AEDES AEGYPTI
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo
59, XVI, da Lei Orgânica do Município,
Considerando o Plano Diretor de Erradicação de Aedes aegypti no Brasil, mosquito transmissor do vírus causador da dengue.
Considerando, ainda, que a água parada é local de proliferação do Aedes aegypti,
DECRETA:
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Art. 1. Fica proibida a utilização de vasos ou similares que possam armazenar água parada sobre os jazigos ou quaisquer dependências do
Cemitério Municipal de Santo Amaro da Imperatriz.
Art. 2. Será permitida o uso de vasos e recipientes preenchidos com areia e que estejam perfurados na base, com a finalidade específica de
permitir o total escoamento da água.
Art. 3. O descumprimento desta Lei implicará em penalidades previstas na Lei Complementar municipal 203/2019, inciso XXXIII do artigo
125, ou outros que venham a substituí-los, observando-se, outrossim, o disposto no Título II da Lei Federal nº 6.437/77 e a Lei Estadual
nº 18.024/2020.
Art. 4. É de responsabilidade da administração do Cemitério Municipal de Santo Amaro da imperatriz, supervisionar e manter o fiel cumprimento deste decreto, além de notificar a Vigilância Epidemiológica sobre quaisquer intercorrências que venham a impedir a aplicação desta
norma.
Art. 5. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Santo Amaro da Imperatriz, de 19 de abril de 2022.
Ricardo Lauro da Costa
Prefeito Municipal

DECRETO N° 7.635

Publicação Nº 3839783

DECRETO Nº 7.635, de 05 de Abril de 2022.
NOMEA SERVIDOR
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo
59, XVI, da Lei Orgânica do Município e de acordo com o artigo 23 e seguintes, da Lei nº 060/09, resolve
NOMEAR :
LUCAS NATALE CARDOSO, brasileiro, casado, CPF nº 013.048.171 - 80, para o cargo efetivo de Médico, com 40 horas semanais, cujas
atribuições e remuneração encontram-se na Lei Complementar nº 34/2005.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 05 de Abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

DECRETO N° 7.638

Publicação Nº 3839785

DECRETO Nº 7.638, de 07 de Abril de 2022.
NOMEA SERVIDORA
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo
59, XVI, da Lei Orgânica do Município e de acordo com o artigo 23 e seguintes, da Lei Complementar nº 060/09, resolve
NOMEAR :
LESSANDRA PINTO MICHEL, brasileira, solteira, CPF nº 045.107.119-05, para o cargo efetivo de Psicólogo, ANS-I-A, com 20 horas semanais.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 07 de Abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3839788

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-4300
DECRETO Nº 7.639, de 07 de Abril de 2022.
NOMEA SERVIDORA PARA OCUPAR
CARGO EM COMISSÃO
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica
e de acordo com a Lei Complementar nº 51, de 18 de Fevereiro de 2009, resolve
NOMEAR :
ANA CLARA SEEMANN DE SOUZA, para o Cargo em Comissão de Assessor do Departamento de Agricultura, código CC-3, a partir de
07/04/2022.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 07 de Abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

DECRETO N° 7.640

Publicação Nº 3839790

DECRETO Nº 7.640, de 11 de Abril de 2022.
NOMEA SERVIDOR
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo
59, XVI, da Lei Orgânica do Município e de acordo com o artigo 23 e seguintes, da Lei Complementar nº 060/09, resolve
NOMEAR :
EDUARDO CORDEIRO, brasileiro, solteiro, CPF nº 037.562.059-16, para o cargo efetivo de Assistente Administrativo, ANMS-I-A, com 30
horas semanais.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 11 de Abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

EDITAL DE PREGÃO Nº 27/2022 - RP

Publicação Nº 3839789
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 04226928F8342BCE2B78F3492A9E2A688F839ECA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2022
MODALIDADE: PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 04 de Maio de 2022
HORÁRIO: 14h00min
1. PREÂMBULO

1.1. A Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, através da Secretaria Municipal da Administração, Finanças e Planejamento, realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, para REGISTRO DE PREÇOS, regida pela Lei 10.520,
de 17/07/02, pelos Decretos Municipais 2.325/02 e 2915/06 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores.
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2. OBJETO
2.1. Aquisição de mobiliário para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, nas quantidades e especificações constantes nos anexos I e II,
parte integrante deste Edital.
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes:
Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação: 08.01.2.011.4490.5242 e Convênio do Estado , sendo que a cada contratação, de acordo
com a necessidade da Municipalidade, será efetuado o devido empenhamento no item orçamentário específico.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas às exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
4.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.2.1. Concordatárias ou em processo de falência;
4.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração
Pública suspensa, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;
4.2.3. Estrangeiras que não funcionem no país.
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1. O proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
5.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social,
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.3. Na hipótese de instrumento particular de procuração, o proponente deverá apresentar juntamente ato constitutivo, estatuto ou contrato
social da empresa interessada, na qual demonstre que quem lhe outorgou os poderes possuía competência para tanto.
5.4. O credenciamento poderá ser feito a qualquer momento na licitação, sendo que o novo credenciado poderá ofertar lances somente
durante a sessão de julgamento, somente a partir do seu credenciamento, ficando precluso o seu direito de interpor recurso no que se refere
a fatos ou situações que ocorreram antes do seu credenciamento.
5.5. Será admitido apenas (01) um representante para cada licitante credenciado, permitindo-se sua substituição, desde que com os poderes necessários ao credenciamento.
5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
5.7. E em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
5.8. E a não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
5.9. Para os licitantes que queiram se beneficiar das prerrogativas da Lei Complementar n. 123/06, devem apresentar:
5.10. Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa ou do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme a forma da constituição empresarial que deverá ser entregue fora dos envelopes de proposta e habilitação, podendo sê-los em original, ou autenticados em
Cartório ou na Prefeitura Municipal munidos do original.
5.10.2. A documentação devera ser entregue fora dos envelopes de proposta e habilitação, podendo sê-los em original, ou autenticados em
Cartório ou na Prefeitura Municipal munidos do original.
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.1. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem, deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 2 (dois)
envelopes separados, devidamente fechados e rubricados no fecho, e atender os seguintes requisitos:
a) Envelope 1: Proposta de Preços
b) Envelope 2: Documentação de Habilitação, composto pelos Documentos de Habilitação exigidos no item 8 deste Edital.
6.1.1. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:
ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2022
EDITAL DE PREGÃO - REGISTRO DE PREÇO
PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ
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ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2022
EDITAL DE PREGÃO - REGISTRO DE PREÇO
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ
6.2. Cada proposta de preço deverá obedecer ao que segue, sendo que a sua apresentação implicará na aceitação das condições descritas
neste Edital:
6.2.1. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as
folhas pelo representante legal do licitante proponente.
6.2.2. Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver,
para contato, bem como: nome, profissão, CPF e/ou Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa.
6.2.3. Ter preços com validade de 12 meses corridos, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
6.2.4. Ser apresentada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e seu anexo I, em moeda corrente nacional (R$ 1,00), expressos em algarismos e por extenso, básicos para a data de apresentação da proposta;
6.2.5. Constar preço unitário e total, por item cotado. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os
primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último;
6.2.6. Nos preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, inclusive de frete e impostos, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, sendo para todos os efeitos o qual se presumirá assim independentemente de
declaração;
6.2.7. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um
resultado.
6.2.8. Deverá constar da proposta a marca, nome comercial do material ofertado, sob pena de desclassificação.
6.2.9. Garantia mínima de 12 (doze) meses para os móveis.
6.2.10. Anexar catálogos ou prospecto do fabricante com as características exigidas no presente edital.
6.3 – Declaração expressa de que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de
sociedade de economia mista.
6.4 – Declaração expressa do representante legal da licitante, de que seu proprietário ou sócio, nos últimos 6 (seis) meses não ocupou o
cargo de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador, ou auxiliar direto do Prefeito, bem como no mesmo período, não possuiu vínculo de matrimônio,
parentesco afim ou consanguíneo até segundo grau, igualmente por adoção, com pessoas que tenha exercido os cargos mencionados. (Art.
75 da Lei Orgânica Municipal)
6.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os bens serem fornecidos a Prefeitura
Municipal de Santo Amaro da Imperatriz sem ônus adicionais.
6.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem
irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6.7. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
6.8. O preço ofertado permanecerá fixo e sem reajuste durante o prazo de validade da respectiva ata de registro de preços.
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. As Propostas serão julgadas e adjudicadas por item, conforme definidos neste Edital e seus Anexos.
7.2. Serão classificados pelo Pregoeiro, o proponente que apresentar a proposta de menor preço, definido no objeto deste Edital e seus
Anexos e, as propostas com preços até 10% superiores àquele ou, as propostas das 03 (três) melhores ofertas.
7.3. Aos proponentes classificados conforme subitem 7.1., será dado oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.
7.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 12 deste
Edital.
7.5. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva (de lances) e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
7.6. O pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital
e seus Anexos, decidindo motivamente a respeito.
7.7. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado, com base nos
dados cadastrais, assegurado o direito de atualizar seus dados no ato, ou, conforme documentação apresentada na própria sessão, quando
for o caso. Passando-se neste caso abertura do Envelope de Habilitação.
7.8. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital e seus Anexos, pelo Pregoeiro.
7.9. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseq-entes,
na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicada a aquisição, definida no objeto deste Edital e seus Anexos.
7.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes
facultado este direito.
7.11. Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada, bem como quando cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital e que apresentem preço baseado
exclusivamente em propostas dos demais licitantes.
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7.12. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em sessão e na proposta específica, prevalecerá a
da proposta.
7.13. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.
8. DA HABILITAÇÃO
8.1. A documentação exigida para habilitação nesta licitação é a que segue:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma
da Lei;
c) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por Lei;
d) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio do licitante através do sistema e-Proc e SAJ, cuja data de emissão não seja anterior a 60 (sessenta) dias
que precedem à data da sessão inaugural;
e) declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Não emprega menores de idade).
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
g) Certificado de conformidade/Certificado de manutenção da certificação, emitido pelo Organismo de Certificação de Produto – OCP, acreditado pelo CGCRE-Inmetro paa NBR 14006/2008 – Móveis Escolares.
8.2. A documentação exigida para habilitação poderá ser substituída por Certificado de Registro Cadastral (CRC) dentro do prazo de validade, emitido pela Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, de acordo com a legislação vigente, assegurado ao cadastrado o direito
de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão.
8.3. Não será aceito para fins de habilitação, o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por outro órgão público, devendo o interessado cadastrado em outro órgão apresentar a documentação estabelecida no item 8.1. (Decisão TCU 214/97)
8.4. Os documentos necessários à habilitação, quando apresentados por qualquer processo de cópia, deverão estar acompanhados do seu
original ou autenticados por cartório competente ou pelo Pregoeiro.
8.5. Todos os documentos necessários à habilitação deverão estar embalados em envelope não transparente denominado: ENVELOPE 02:
DOCUMENTAÇÃO.
9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
9.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.
9.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
10. DOS RECURSOS
10.1. Durante a sessão de abertura das propostas declarado o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões do recurso,
que serão restritas aos motivos já expostos quando da interposição de recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para
apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada
vista imediata dos autos.
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo
Pregoeiro ao vencedor.
10.3. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo.
10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em ata.
10.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz,
Comissão Permanente de Licitação, sito à Praça Governador Ivo Silveira, 306 - Centro, nesta Cidade, nos dias úteis no horário das 12:00 às
18:00 horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA – prazos, condições e local de entrega.
11.1. Cada empresa vencedora terá as seguintes obrigações:
11.1.1. Efetuar a entrega do mobiliário que eventualmente for solicitado por meio de nota de empenho no prazo máximo de 20 (vinte) dias
corridos do recebimento deste, ou da assinatura do instrumento de contrato ou de documento equivalente;
11.1.2. O mobiliário deverá ser entregue em local determinado pela Secretaria Municipal de Educação, no horário de 8:00 às 17:00 horas.
Todas as despesas de entrega correrão por parte da contratada vencedora, inclusive tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
12. DAS CONTRATAÇÕES
12.1. As empresas vencedoras de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigadas a celebrar os contratos que poderão advir,
nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
12.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada
a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
contratação em igualdade de condições.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1955

12.3. Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar ao
órgão contratante, no prazo de 3 (três) dias úteis a partir da data da convocação, certidões negativas de débitos para com o Sistema de
Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais,
expedidas pela Secretaria da Receita Federal, Municipal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar, devendo manter estas certidões atualizadas.
12.4. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o
fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.
13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
13.1. O mobiliário objeto da presente licitação será recebido em dias úteis no local e endereço indicados no subitem 11.1.2.
13.2. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do
Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
12.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem
prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 2
(dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 1
(um) dia, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado, podendo valer como prova o recebi com a restrição
de recebimento parcial.
c) O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente contado da data de entrega do (s) bem (ns) uma vez verificado o atendimento integral
da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.
14. DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista
do respectivo termo de recebimento provisório ou definitivo.
14.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua
apresentação válida.
14.3. O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente em nome da Contratada na Caixa Econômica Federal.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nas hipóteses legais.
15.2. Na hipótese de apresentação de declaração falsa ou deixar de apresentar a documentação exigida para o certame, ficará impedido de
contratar com a Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
no edital, no contrato e das demais cominações legais.
15.3. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
15.4. Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais serão conduzidos no
âmbito do Órgão Participante contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.
15.5. Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no parágrafo anterior serão conduzidos no âmbito da Secretaria de Administração e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.
15.6. Além dessas previstas, também são penalidades as previstas na minuta da Ata de Registro de Preços, inclusive multa, conforme Anexo,
parte integrante deste processo.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer
ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão
pública por parte de cada participante.
16.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
16.3. O resultado do presente certame será divulgado no órgão de imprensa oficial do Município, qual seja, o Diário Oficial dos Municípios.
16.4. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar,
a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
16.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Santo Amaro
da Imperatriz não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
16.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase
da licitação.
16.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceita pela Autoridade Superior, nos casos previstos na Lei.
16.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseq-ente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
16.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se
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iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz - SC.
16.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
16.11. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
16.12. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser
encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, na Praça Governador Ivo Silveira, 306, Centro, nesta cidade, no prédio da Prefeitura, ou por meio
do Fax: (48) 3245 4325, ou ainda, pelo telefone (48) 3245 4330 (Setor de Licitações);
6.12.1. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal, não garantindo direitos aos
participantes.
Santo Amaro da Imperatriz, 19 de abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
ANEXO II
MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _______/2.022
PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2022
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Santo amaro da Imperatriz
Ao _________ dia do mês de ________ do ano de dois mil e vinte e dois, a Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, neste ato
representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Ricardo Lauro da Costa e a empresa ________________________, sita à __________, no
município de _________, Estado de _______, inscrita sob o CNPJ n° ____________, neste ato, representada por seu representante legal,
conforme documento comprobatório, nos termos regida pela Lei 10.520, de 17/07/02, pelos Decretos Municipais 2.325/02 e 2.915/06 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com o constante
no edital, seus anexos e demais documentos que integram o processo epigrafado.
Lote:
Valor total
CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ANEXO I e da proposta
Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ficando
automaticamente prorrogado o prazo da validade da proposta apresentada no Pregão em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes em quatro vias de
igual teor, bem como o Termo de Ciência e Notificação em duas vias de igual teor, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.
Município de Santo Amaro da Imperatriz
Contratada

LEI Nº 2.900-2022- INSTITUI PREMIO IPTU

Publicação Nº 3839723

LEI Nº 2.900, de 18 de abril de 2022.
INSTITUI PRÊMIO PONTUALIDADE AOS CONTRIBUINTES DO IPTU/TSU e COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
O Prefeito Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica instituído, para o corrente exercício, o Prêmio Pontualidade a ser concedido aos contribuintes do Imposto Predial e Territorial
Urbano e Taxa de Serviços Urbanos, que efetuarem o pagamento dos tributos, em Cota Única, respectivos até as datas aprazadas.
Art. 2.º - Os prêmios serão distribuídos, dentre os contribuintes que efetuarem o recolhimento dos tributos em parcela única, obedecendo
o seguinte critério e premiação:
a) 1º sorteio: 01 (um) televisor 55” aos contribuintes do IPTU/TSU e Taxa de Coleta de Lixo, que efetuarem o pagamento em cota única;
b) 2º sorteio: 01 (um) televisor 55” aos contribuintes do IPTU/TSU e Taxa de Coleta de Lixo, que efetuarem o pagamento em cota única;
c) 3º sorteio: 01 (um) televisor 55” aos contribuintes do IPTU/TSU e Taxa de Coleta de Lixo, que efetuarem o pagamento em cota única;
Art. 3.º - O Executivo Municipal baixará regulamento para a participação dos sorteios;
Art. 4º - As despesas desta lei correrão por conta do orçamento vigente.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de sua regulamentação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito, em 18 de abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na data supra
EDGARD CAMARGO FILHO
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

LEI Nº 2.901- 2022 - CRIA MEDALHA SERGIO PEDRO COELHO

Publicação Nº 3839725

LEI Nº 2.901, de 18 de abril de 2022.
CRIA MEDALHA DE MÉRITO DESPORTIVO “SERGIO PEDRO COELHO”
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, Estado de Santa Catarina. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criada a Medalha de Mérito Desportivo “SERGIO PEDRO COELHO” que será concedida aqueles atletas e entidades esportivas
que se destacaram, tanto na prática esportiva como para o engrandecimento esportivo e social do município.
Art. 2º A entrega da honraria ocorrerá na semana do Município no mês de julho, em solenidade da Câmara Municipal de Vereadores em
Sessão Especial.
Art. 3º Poderão ser concedidos anualmente 3(três) Medalhas de Mérito Desportivo, sendo para 1(uma) mulher, 1(um) homem e 1(uma)
entidade esportiva.
Art. 4º A escolha dos homenageados será feita pela comissão formada através de Decreto composta por 5 membros, sendo eles: (dois)
Membros do Setor de Esportes, (um) Vereador, Secretário de Turismo Cultura e Esportes e o Vice-prefeito Municipal.
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta de dotação orçamentária própria.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Santo Amaro da Imperatriz, em 18 de abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na data supra
EDGARD CAMARGO FILHO
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

LEI Nº 2.902-2022- REMUNERA DISPOSITO LEI 2830-2021- FMDCA

Publicação Nº 3840602

LEI Nº 2.902, DE 18 DE ABRIL DE 2022
Renumera dispositivo na Lei n. 2.830/2021, que dispõe sobre o funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(FMDCA), dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara
Municipal de Santo Amaro da Imperatriz aprovou e eu sanciono a presente Lei:
Art. 1º - Renumera-se o art. 19 da Seção VI da Lei n. 2.830/2021, passando a vigorar com a seguinte redação:
Seção VI – COMPETÊNCIA E OBRIGAÇÕES DO CMDCA NA APLICAÇÃO DO FMDCA
Art. 18. São também, entre outras, competências e obrigações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Santo Amaro da Imperatriz, 18 de abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na data supra
EDGARD CAMARGO FILHO
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

LICENCIMENTO URBANISTICO 15-2022

Publicação Nº 3840630

Licenciamento Urbanístico Intersetorial – LUI

015/2022
Processo
Proprietário ou Requerente
Relator
Tipo de Obra
Alvará de Construção - Projeto com 413,99 m²

0113.002.0004207
Alexandre Pedro da Silveira
Eng. Antônio Carlos Campos

Dados do Imóvel
Rua Rodovia BR-282, Km 24 + 850, bairro Vila Becker
Inscrição Imobiliária 01.01.057.0299.000
Licença Urbanística Intersetorial
Após análise multidisciplinar Intersetorial, a Comissão Urbanística - ComUrb assim se manifestou:
Setor Meio Ambiente: Concorda com o licenciamento na forma requerida por não haver nenhuma condicionante ambiental envolvida no projeto ou local
da construção.
Setor de Planejamento Urbano: Concorda com o licenciamento na forma requerida tendo em vista que o empreendimento (“bar com funcionamento até
23h59 com sonorização”) é permitido na Rodovia BR-282 (Incomodidade E).
Setor de Patrimônio Histórico-Cultural: Concorda com o licenciamento na forma requerida, tendo em vista que o empreendimento não afeta no Patrimônio Histórico-Cultural.
Setor da Fazenda: Concorda com o licenciamento na forma requerida.
Setor de Infraestrutura: Concorda com o licenciamento na forma requerida.
Setor de Assistência Social: Concorda com o licenciamento na forma requerida.

Decisão: por unanimidade, todos os setores representados na Comissão Urbanística concordaram com o licenciamento do empreendimento na forma
requerida.
O presente Licenciamento Urbanístico Intersetorial não possui caráter terminativo, devendo o Órgão Licenciador fazer a análise técnica do projeto, antes
da expedição do Alvará.
Publique-se.
Santo Amaro da Imperatriz, 19 de abril de 2022

Teófilo H-ntemann Júnior
Coordenador
Emanuel Gentile Sala Moraes Caiçara da Silva
Meio Ambiente
Daniela Machado H-ntemann
Planejamento Urbano
Eder Martins de Souza
Patrimônio Histórico-Cultural
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Sandro José Longen
Fazenda
Antônio Carlos Campos
Infraestrutura
Sabrina Duarte Fortunato
Assistência Social

PORTARIA N° 18.139

Publicação Nº 3839794

PORTARIA Nº 18.139, de 04 de Abril de 2022.
DESIGNA ESTAGIÁRIAS
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art.
5° da Lei Comp. nº 60, de 17 de Dezembro de 2009, resolve
DESIGNAR:
JULIANA DOS SANTOS LOPES, LANUSSI ARCENDINO DA SILVA e MICHELI PETRONILHA SELL, brasileiros, estudantes, para desempenharem atividades junto a Secretaria Municipal da Educação, com jornada de estágio igual a seis horas diárias e vencimento previsto em lei, a
partir de 04/04/2022.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 04 de Abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 18.140

Publicação Nº 3839796

PORTARIA Nº 18.140, de 04 de Abril de 2022.
DESIGNA BOLSISTAS
O Prefeito Municipal do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com a Lei nº 1.170, de 12 de Dezembro de 1996, resolve
D E S I G N A R:
BIANCA MARTINS MATTOS e JULIA IZEPPI LIMA, brasileiras, estudantes, para desempenharem atividades ligadas ao Programa de Bolsa de
Trabalho junto a Secretaria da Educação e Esportes, com jornada de Trabalho/Estágio igual à quatro horas diárias e vencimento previsto
em lei, a partir de 04/04/2022.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 04 de Abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 18.141

Publicação Nº 3839797

PORTARIA Nº 18.141, de 04 de Abril de 2022.
DESIGNA BOLSISTA
O Prefeito Municipal do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo
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com a Lei nº 1.170, de 12 de Dezembro de 1996, resolve
D E S I G N A R:
BEATRIZ WEINGARTNER MARTINS, brasileira, estudante, para desempenhar atividades ligadas ao Programa de Bolsa de Trabalho junto a
Secretaria da Saúde, com jornada de Trabalho/Estágio igual à quatro horas diárias e vencimento previsto em lei, a partir de 04/04/2022.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 04 de Abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 18.149

Publicação Nº 3839799

PORTARIA Nº 18.149, de 04 de Abril de 2022.
CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo
169 da Lei Complementar nº 060/09
RESOLVE :
Conceder Licença Prêmio a servidora JULIANA CAROLINA STEIMBACH, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, a partir de
04/04/2022 a 30/10/2022, relativas aos períodos aquisitivos de 2002/2007, 2007/2012 e 2012/2017.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 04 de Abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 18.150

Publicação Nº 3839800

PORTARIA Nº 18.150, de 04 de Abril de 2022.
CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo
169 da Lei Complementar nº 060/09
RESOLVE :
Conceder Licença Prêmio a servidora LUCÉLIA CRISTINA PEREIRA FARIAS, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, a partir de
11/04/2022 a 09/06/2022, relativa ao período aquisitivo de 2010/2015.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 04 de Abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 18.151

Publicação Nº 3839801

PORTARIA Nº 18.151, de 05 de Abril de 2022.
DESIGNA ESTAGIÁRIAS
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art.
5° da Lei Comp. nº 60, de 17 de Dezembro de 2009, resolve
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DESIGNAR:
DIENIFER RODRIGUES DE RODRIGUES e MARIA ALICE FERREIRA, brasileiras, estudantes, para desempenharem atividades junto a Secretaria Municipal da Educação, com jornada de estágio igual a seis horas diárias e vencimento previsto em lei, a partir de 05/04/2022.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 05 de Abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 18.154

Publicação Nº 3839808

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-PORTARIA Nº 18.154, de 05 de Abril de 2022.
DESIGNA SERVIDORA
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art.
272, II da Lei Complementar nº 60/2009 e considerando a Comunicação Interna nº 028/2022 expedida pela Secretaria Municipal de Saúde
considerando o Processo Seletivo 033/2021 com a Determinação da Contratação Emergencial para atuarem nas Equipes de Atenção Básica
, resolve
DESIGNAR:
De acordo com o artigo 272, IX, da Lei Complementar n° 060/2009
JULIO CESAR GOMES SODRE, para ocupar o cargo de Assistente Administrativo, a partir de 07/04/2022 à 07/10/2022, com 30 horas semanais.
MARIA DE LOURDES FARIAS, para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, a partir de 05/04/2022 à 05/10/2022, com 30 horas semanais.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 05 de Abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 18.156

Publicação Nº 3839803

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-PORTARIA Nº 18.156, de 05 de Abril de 2022.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo como artigo
128 da Lei Complementar nº 59/2009
RESOLVE :
Conceder licença de 15 (quinze) dias para tratamento de saúde ao servidor ROGÉRIO VALMIR PEREIRA, matrícula nº 3102, ocupante do
cargo de Professor da Educação Básica, com efeitos retroativos a partir de 04/04/2022 a 18/04/2022.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 05 de Abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3839804

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-PORTARIA Nº 18.160, de 07 de Abril de 2022.
AMPLIA PERÍODO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo
9º da Lei Complementar nº 101, de 28/02/2012; considerando o recebimento dos recursos do Ministério da Saúde somente com a equipe
completa e considerando o afastamento (Perícia do INSS) do titular ROGÉRIO FARIAS OLDANI , resolve
RESOLVE :
Prorrogar até 11/05/2022 a designação da servidora LARISSA APARECIDA ALVES DOS SANTOS, ocupante do cargo de Psicólogo (Portaria
nº 18.037/22).
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 07 de Abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
---

PORTARIA N° 18.161

Publicação Nº 3839805

PORTARIA Nº 18.161, de 08 de Abril de 2022.
DISPENSA SERVIDORA
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve
DISPENSAR:
À pedido, KATIA REGINA RODRIGUES, brasileira, solteira, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica - lecionando aulas no 1º
ano da Escola Básica Municipal Alvim Duarte da Silva, com 30 horas semanais, a partir de 08/04/2022.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 08 de Abril de 2022.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO 003- CMDCA

Publicação Nº 3839424

RESOLUÇÃO N° 003/CMDCA/2022 de 18 de abril de 2022.
Institui a Comissão de SELEÇÃO E JULGAMENTO de Projetos do Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
CONSIDERANDO o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Art. 88, inciso IV, o qual determina que os Fundos (nacional, estaduais e municipais) serão vinculados aos respectivos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal 2.830, de 24 de junho de 2021, dispõe sobre o funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (FMDCA) e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Resolução nº 137/2010 do CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Art. 9º, inciso V;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Ar 17º celebrando o termo de fomento para consecução de planos de
trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros;
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CONSIDERANDO o Decreto nº 6043, de 01/12/2017, que regulamenta a aplicação da lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com
suas respectivas alterações, no município de Santo Amaro da Imperatriz, para o fim de dispor, em âmbito local, sobre os termos de colaboração e de fomento e o acordo de cooperação entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco;
CONSIDERANDO que o objeto do Edital de Chamada Pública, visa a seleção de projetos desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil
(OSCs) sem fins lucrativos que auxiliem o desempenho da missão institucional do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Santo Amaro da Imperatriz, em conformidade com as metas do Plano de Ação e Aplicação do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente estabelecidos na RESOLUÇÃO CMDCA Nº 002/2022, de 22 de março de 2022.
CONSIDERANDO a deliberação da Assembleia Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, que
ocorreu no dia 12/04/2022, espaço em que se normatizou a natureza das representações da Comissão de Seleção e Julgamento:
RESOLVE:
Art. 1º Designar os integrantes da Comissão de Seleção de Projetos, cumprindo a prerrogativa do Edital de Chamada Pública de Projetos
Edital nº 001/2022, de 13 de abril de 2022.
Art. 2º A comissão será composta pelas seguintes conselheiras do CMDCA:
– Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social – Marilene Pinho da Silva,
- Representante da Secretaria Municipal de Administração, Fianças e Planejamento – Alecsandra da Cunha,
- Representante da Secretaria Municipal de Educação – Luiz Augusto da Silva
Art. 3º A Comissão de Seleção terá a prerrogativa de analisar e selecionar Projetos captados pelo Edital de Chamamento Público nº
001/2022, os quais serão financiados com os recursos do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, de Santo Amaro
da Imperatriz, SC.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Alecsandra da Cunha
Presidente
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA

RESOLUÇÃO 04-2022- CMDCA

Publicação Nº 3839426

RESOLUÇÃO N° 004/CMDCA/2022 de 18 de abril de 2022.
Institui as Comissões Temáticas Permanentes do Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8069, de 13/07/1990, no Art. 88, o qual prevê a política de atendimento à Criança e ao Adolescente;
Considerando a Lei Municipal nº 2.831, de 24/06/2021, a qual dispõe sobre a adequação e funcionamento do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente;
Considerando o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos artigos de 26 a 33, os quais
preveem a constituição de Comissões Temáticas Permanentes objetivando estudar e propor a política de proteção integral às crianças e
adolescentes;
Considerando a Assembleia ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada no dia 12/04/2022.
RESOLVE:
Art. 1º aglutinar a Comissão Temática Permanente de Políticas Básicas e Garantias de Direitos e a Comissão Temática Permanente Comunicação, Articulação e Mobilização, passando a designação de Comissão Temática Permanente de Comunicação, Articulação, Mobilização,
Políticas Básicas e Garantias de Direitos;
Art. 2º aglutinar a Comissão Temática Permanente de Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA)
e a Comissão Temática Permanente de Orçamento, passando a designação de Comissão Temática Permanente de Gerenciamento do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e Orçamento;
Art. 3º Compete a Comissão Temática Permanente de Comunicação, Articulação, Mobilização, Políticas Básicas e Garantias de Direitos:
I - Divulgar o CMDCA de Santo Amaro da Imperatriz e sua atuação política de atendimento à criança e ao adolescente, bem como as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, através de canais de comunicação;
II - Esclarecer a população acerca do papel do Conselho Tutelar de demais órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente com
atuação no município;
III - Encaminhar, para devida publicação, as resoluções, deliberações e editais expedidos pelo CMDCA de Santo Amaro da Imperatriz;
IV - Elaborar e encaminhar, para imprensa local, as comunicações e propostas de pauta de reportagem que a plenária do CMDCA de Santo
Amaro da Imperatriz entender pertinentes, com ênfase para as datas comemorativas alusivas à área infanto-juvenil;
V - Divulgar, no âmbito interno e externo ao Conselho as alterações legislativas e matérias relativas à temática da criança e do adolescente;
www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1964

VI - Manter contato permanente com todas as entidades não governamentais com atuação na área da infância e da juventude no âmbito do
município, sejam ou não integrantes do CMDCA de Santo Amaro da Imperatriz, assim como com os demais Conselhos Setoriais, Conselho
Tutelar e órgãos públicos que integram a “rede municipal”, a qual compõe o Sistema de Garantias de Direitos de Crianças e adolescentes;
VII - Desenvolver, em especial junto à comunidade escolar e mídia local, campanhas de mobilização e conscientização acerca dos direitos
e deveres de crianças, adolescentes, pais ou responsáveis e comunidade em geral, nos moldes do previsto nos Arts.4º, 18, 70 e 88, inciso
VI, da Lei nº 8.069/90;
VIII - Formular propostas ao Plano Anual de Políticas de promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes e submetê-las à apreciação e deliberação da plenária do CMDCA de Santo Amaro da Imperatriz, de acordo com o calendário de evolução do
orçamento do município;
IX - Elaborar, encaminhar e acompanhar anteprojetos de lei relativos à promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente no
município;
X - Elaborar pesquisas, estudos e pareceres em colaboração com outras Comissões, para identificação dos focos sociais que demandam ação
do CMDCA de Santo Amaro da Imperatriz e submetê-los à apreciação da plenária;
XI - Acompanhar as ações governamentais e não governamentais que se destinam à promoção, proteção, atendimento e defesa dos direitos
da criança e do adolescente, no âmbito do município;
XII - Encaminhar e acompanhar junto aos órgãos competentes denúncias de todas as formas de negligência, discriminação, exclusão, exploração, omissão e qualquer tipo de violência contra criança e adolescente para execução das medidas necessárias;
XIII - Inspecionar, em caráter extraordinário, organismos governamentais e instituições não governamentais, quando deliberada em plenário a necessidade de verificação da adequação do atendimento à criança e ao adolescente
Art. 4º Comissão Temática Permanente de Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e Orçamento:
I - Propor política de captação e aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - Analisar e emitir parecer aos processos de solicitação de verba encaminhados ao CMDCA de Santo Amaro da Imperatriz, de acordo com
a política estabelecida;
III - Propor formas e meios de captação de recursos através de campanhas de incentivo às doações para pessoas físicas ou jurídicas de
acordo com a legislação vigente;
IV - Manter o Conselho informado sobre a situação orçamentária e financeira do FMDCA, elaborando demonstrativos de acompanhamento
e avaliação dos recursos;
V – Aprovar as contas do FMDCA até o dia 25 de abril, do ano subsequente a aplicação dos recursos e expedir Parecer de Aprovação das
Contas do FMDCA, encaminhando-o ao setor de contabilidade do município e publicar nos meios eletrônicos, nos moldes do previsto nos
Arts. 1º e 48º, da Lei Complementar nº 101/2000;
VI - Elaborar o Plano de Ação e Aplicação dos recursos captados pelo FMDCA, de acordo com as propostas do CMDCA e o planejamento das
ações elaboradas pelos equipamentos da política de atendimento da proteção social (CRAS, CREAS e a Alta Complexidade):
Parágrafo único. Para elaboração do Plano de Ação e Aplicação, a Comissão Temática solicitará relatório à vigilância socioassistencial, requerendo o diagnóstico das intervenções, violações e vulnerabilidades da política de proteção à criança e ao adolescente, do município;
VII - Efetuar, juntamente com os representantes dos setores de Planejamento e Finanças do Município, a análise do impacto das proposições
e deliberações do CMDCA de Santo Amaro da Imperatriz junto ao Orçamento Municipal, propondo à plenária do Conselho as adequações
que se fizerem necessárias, face a realidade orçamentária e financeira do município, sem prejuízo da estrita observância do princípio legal
e constitucional da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, nos moldes do previsto no Art.4º, caput e par. único, alíneas “c” e “d”,
da Lei nº 8.069/90 e Art. 227, caput, da Constituição Federal;
VIII - Acompanhar todo o processo de elaboração, discussão e execução das Leis Orçamentárias Municipais (Plano Orçamentário Plurianual,
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual) pelos Poderes Executivo e Legislativo locais, informando ao CMDCA de Santo
Amaro da Imperatriz eventuais problemas detectados;
IX - Apresentar ao CMDCA de Santo Amaro da Imperatriz propostas de alteração e/ou adequação das Leis orçamentárias respectivas.
Art. 5º Nomear os representantes da Comissão Temática Permanente de Comunicação, Articulação, Mobilização, Políticas Básicas e Garantias de Direitos
I. Luiz Augusto da Silva – representante da Secretaria Municipal de Educação;
II. Louise Caroline Backes – representante da ADESA
III. Viviana Abreu Derner – representante da Secretaria Municipal de Saúde;
IV. Jonas Manoel Serafim da Silva Luiz – representante da Associação Samurai de Judô;
Art. 6º Nomear os representantes da Comissão Temática Permanente de Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (FMDCA) e Orçamento:
I. Almir José da Silva – representante da Associação Musical e Cultural Santo Amaro;
II. Marilene Pinho da Silva- representante da Secretaria Municipal de Assistência
Social;
III. Alecsandra da Cunha - representante da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento;
IV. Bernadete da Silva Martins – representante da AVOFFI
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Alecsandra da Cunha
Presidente
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA
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São Bento do Sul
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 FMS

Publicação Nº 3837160

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 FMS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE SÃO BENTO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Recebimento das propostas: até as 08h30min do dia 03/05/2022
Início da sessão: dia 03/05/2022, às 09h00min no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília – DF.
Informações complementares: O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br
e saobentodosul.atende.net. Quaisquer informações poderão ser obtidas no Departamento de Suprimentos e Patrimônio – Divisão de Compras – do município de São Bento do Sul, situado à Rua Jorge Lacerda, 75, Centro, das 08h00 às 12h00min e das 13h00min às 16h00min,
ou através do telefone (47)36316032.
São Bento do Sul, 13 de abril de 2022
REJANE MICHELLI PSCHEIDT FOITTE
Secretária Municipal de Saúde - Interina
DANIELE CELESKI WOJAKIEVICZ
Pregoeira Municipal

DECRETO N° 1404/2022

Publicação Nº 3840544

DECRETO Nº 1404, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
O PREFEITO, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o art. 7º da Lei nº 4.320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização do Poder Executivo;
Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal nº 4.486/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em anulação parcial, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), para
reforço no exercício financeiro de 2022 da seguinte dotação orçamentária:
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade Orçamentária: 23.001 - Serviços Administrativos
Funcional Programática: 23.001.0017.0122.0023.2063
Atividade:Manutenção e Melhorias dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3390400000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 02060000 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos
Valor: R$ 45.000,00
Art. 2º Para dar cobertura ao crédito indicado no artigo anterior será anulada parcialmente a seguinte dotação especificada:
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade Orçamentária: 23.001 - Serviços Administrativos
Funcional Programática: 23.001.0017.0122.0023.2063
Atividade: Manutenção e Melhorias dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3390460000 - Auxílio-alimentação
Fonte de Recurso: 02060000 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos
Valor: R$ 45.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
OSVALCIR PETERS
Diretor-Presidente do SAMAE

DECRETO N° 1405/2022

Publicação Nº 3840551

DECRETO Nº 1405, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em superávit financeiro no valor de R$ 790.000,00 (setecentos e
noventa mil reais).
O PREFEITO, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o art. 7º da Lei nº 4.320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização do Poder Executivo;
Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal nº 4.486/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em superávit financeiro, no valor de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil
reais), para reforço no exercício financeiro de 2022 das seguintes dotações orçamentárias:
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade Orçamentária: 23.002 - Abastecimento de Água
Funcional Programática: 23.002.0017.0512.0023.2064
Atividade:Manutenção e Melhorias dos Serviços de Abastecimento de Água
Elemento de Despesa: 3390300000 - Material de consumo
Fonte de Recurso: 06060600 - Superávit Recursos Diretamente Arrecadados p/Administração Indireta e Fundos.
Valor: R$ 300.000,00
Elemento de Despesa: 3390340000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização
Fonte de Recurso: 06060600 - Superávit Recursos Diretamente Arrecadados p/Administração Indireta e Fundos.
Valor: R$ 10.000,00
Unidade Orçamentária: 23.003 - Sistema de Esgoto Sanitário
Funcional Programática: 23.003.0017.0512.0023.2065
Atividade:Manutenção e Melhoria dos Serviços de Esgotamento Sanitário.
Elemento de Despesa: 3390340000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização
Fonte de Recurso: 06060600 - Superávit Recursos Diretamente Arrecadados p/Administração Indireta e Fundos.
Valor: R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária: 23.005 - Sistema de Resíduos Sólidos
Funcional Programática: 23.005.0015.0452.0023.2069
Atividade:Coleta e Transbordo dos Resíduos Sólidos
Elemento de Despesa: 3390340000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização
Fonte de Recurso: 06060600 - Superávit Recursos Diretamente Arrecadados p/Administração Indireta e Fundos.
Valor: R$ 420.000,00
Art. 2º Para dar cobertura aos créditos indicados no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro apurado no
Balanço Patrimonial – Anexo 14, na especificação de fonte de recursos 06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta
e Fundos, no valor de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais), nos termos do inciso I, do § 1º e § 2º, do artigo 43, da Lei 4.320,
de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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OSVALCIR PETERS
Diretor-Presidente do SAMAE

DECRETO N° 1406/2022

Publicação Nº 3840561

DECRETO Nº 1406, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em superávit financeiro no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões, quinhentos mil reais).
O PREFEITO, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o art. 7º da Lei nº 4.320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização do Poder Executivo;
Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal nº 4.486/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em superávit financeiro, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões, quinhentos
mil reais), para reforço no exercício financeiro de 2022 da seguinte dotação orçamentária:
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade Orçamentária: 23.003
Sistema de Esgoto Sanitário
Funcional Programática: 23.003.0017.0512.0023.1057
Projeto:Construção de Unidades de Coleta, Elevação e Tratamento de Esgoto
Elemento de Despesa: 4490510000 - Obras e instalações
Fonte de Recurso: 06060600 - Superávit Recursos Diretamente Arrecadados p/Administração Indireta e Fundos.
Valor: R$ 2.500.000,00
Art. 2º Para dar cobertura ao crédito indicado no artigo anterior será utilizado recurso proveniente do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial – Anexo 14, na especificação de fonte de recursos06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e
Fundos, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões, quinhentos mil reais), nos termos do inciso I, do § 1º e § 2º, do artigo 43, da Lei 4.320,
de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
LUIZ ANTONIO NOVASKI OSVALCIR PETERS
Assessor de Governo Diretor-Presidente do SAMAE

DECRETO N° 1407/2022

Publicação Nº 3840565

DECRETO Nº 1407, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
O PREFEITO, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o art. 7º da Lei nº 4.320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização do Poder Executivo;
Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal nº 4.486/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em anulação parcial, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais),
para reforço no exercício financeiro de 2022 da seguinte dotação orçamentária:
Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria de Educação
Funcional Programática: 07.001.0012.0365.0007.2022
Atividade: Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 4490520000 - Equipamentos e material permanente
Fonte de Recurso: 01010001 - Receitas e Transferências Impostos - Educação
Valor: R$ 350.000,00
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Art. 2º Para dar cobertura ao crédito indicado no artigo anterior será anulada parcialmente a seguinte dotação especificada:
Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria de Educação
Funcional Programática: 07.001.0012.0365.0007.2022
Atividade: Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 3390390000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica
Fonte de Recurso: 01010001 - Receitas e Transferências Impostos - Educação
Valor: R$ 350.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
LUIZ ANTONIO NOVASKI MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Assessor de Governo Secretário Municipal de Finanças

DECRETO N° 1408/2022

Publicação Nº 3840570

DECRETO Nº 1408, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em superávit financeiro no valor de R$ 2.178.098,38 (dois milhões, cento e setenta e oito mil, noventa e oito reais e trinta e oito centavos).
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o art. 7º da Lei nº 4.320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização do Poder Executivo;
Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal nº 4.486/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em superávit financeiro, no valor de R$ 2.178.098,38 (dois milhões, cento e
setenta e oito mil, noventa e oito reais e trinta e oito centavos), para reforço no exercício financeiro de 2022 das seguintes dotações orçamentárias:
Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 17.001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional Programática: 17.001.0010.0301.0017.1041
Projeto:Ações Voltadas a Atenção Básica - Investimentos
Elemento de Despesa: 4490510000 - Obras e instalações
Fonte de Recurso: 06790179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado
Valor: R$ 2.178.098,38
Art. 2º Para dar cobertura aos créditos indicados no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro apurado no
Anexo 14 - Balanço Patrimonial, na especificação de fonte de recursos 79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado,
nos termos do inciso I, do § 1º e § 2º, do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
LUIZ ANTONIO NOVASKI MARCELO MARQUES
Assessor de Governo Presidente do Fundo Municipal de Saúde

DECRETO N° 1409/2022

Publicação Nº 3840580

DECRETO Nº 1409, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em superávit financeiro no valor de R$ 4.600.000,00 (quatro
milhões, seiscentos mil reais).
O PREFEITO, no uso de suas atribuições legais,
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Considerando, o art. 7º da Lei nº 4.320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização do Poder Executivo;
Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal nº 4.486/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em superávit financeiro, no valor de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões, seiscentos
mil reais), para reforço no exercício financeiro de 2022 da seguinte dotação orçamentária:
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
Unidade Orçamentária: 08.007 - MOBILIDADE URBANA
Funcional Programática: 08.007.0015.0451.0008.1008
Projeto: Qualificação de Infraestrutura Viária
Elemento de Despesa: 4490510000 - Obras e instalações
Fonte de Recurso: 03000100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 4.600.000,00
Art. 2º Para dar cobertura ao crédito indicado no artigo anterior será utilizado recurso proveniente do superávit financeiro apurado no
Balanço Patrimonial – Anexo 14, com a especificação de fonte de recursos 00 – Recursos Ordinários, no valor de R$ 4.600.000,00 (quatro
milhões, seiscentos mil reais), nos termos do inciso I, do § 1º e § 2º, do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
LUIZ ANTONIO NOVASKI MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Assessor de Governo Secretário Municipal de Finanças

PORTARIA N° 4178/2022

Publicação Nº 3840588

PORTARIA Nº 4178, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
Corrige portaria n° 3913/2022
O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e
Considerando que quando da apresentação da documentação para admissão restou constatado erro material no nome da servidora,
RESOLVE:
Art. 1° Corrigir a Portaria n° 3913, de 25 de março de 2022, que nomeou a servidora MARIA SOFIA CUBAS MACHADO, no tocante ao nome
da servidora, passando de “MARIA SOFIA CUBAS MACHADO” para “MARIA SOFIA CUBAS”.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos à 25 de março de 2022.
São Bento do Sul, 18 de abril de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:
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PORTARIAS N° 4183/2022 A 4209/2022

Publicação Nº 3840597

PORTARIA Nº 4183, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE LICENÇA DE PARTE
DA JORNADA DE TRABALHO
O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos da Lei 2585/2010,
R E S O L V E:

Art. 1º Conceder à servidora LUCIANE IARGAS, ocupante do cargo de
provimento efetivo de Auxiliar de Serviços - Extinção, na Secretaria Municipal de
Educação, licença de parte da jornada de trabalho – 20 (vinte) horas semanais,
sem prejuízo de sua remuneração.
Art. 2º A licença a que se refere o artigo 1º dar-se-á pelo prazo de um
ano, a contar de 25 de abril de 2022, consoante Processo Administrativo nº
8432/2022 (1° ano).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 25 de abril de 2022.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete
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PORTARIA Nº 4184, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

CONCEDE LICENÇA DE PARTE
DA JORNADA DE TRABALHO
O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos da Lei 2585/2010,
R E S O L V E:

Art. 1º Conceder à servidora MARIA MARGARETE WASYLKOVSKI,
ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, na Secretaria
Municipal de Educação, licença de parte da jornada de trabalho – 20 (vinte) horas
semanais, sem prejuízo de sua remuneração.
Art. 2º A licença a que se refere o artigo 1º dar-se-á pelo prazo de um
ano, a contar de 25 de abril de 2022, consoante Processo Administrativo nº
9523/2022 (1° ano).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 25 de abril de 2022.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 1972

PORTARIA Nº 4185, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos da Lei Municipal nº 228/01, e
Considerando o que consta no Processo n° 4593/2022 – SECON,
Considerando o que consta no Memorando n° 318/2022 – RH,

RESOLVE:

NOMEAR, a partir de 20 de abril de 2022, RICARDO BUTZKE JANTSCH, em
caráter efetivo, habilitado no Concurso Público nº 05/2019, homologado em 25
de outubro de 2019, para exercer o cargo de Administrador, Grupo Ocupacional
05, Nível I, Classe A, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Turismo.
São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4186, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

CONCEDE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO
O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

Art. 1º Conceder à servidora pública municipal IRENE NOGUEIRA
PRESTES DE SOUZA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor
Anos Iniciais, na Secretaria Municipal de Educação, Averbação de Tempo de
Serviço/Contribuição do INSS, Protocolo n° 20024050.1.00102/13-8, de 02 anos
e 15 dias, conforme documentação anexa ao Processo n° 10009/2022.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4187, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE ABONO DE PERMANÊNCIA
O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o princípio da autotutela,
Considerando que consta no Processo Administrativo n° 6584/2022,
Considerando o parecer jurídico n° 196/2022 que reconheceu o direito ao abono
de permanência ao servidor JAIME MOKWA,
Considerando que à época não foi editado o ato concedendo tal benefício ao
servidor mencionado,
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder, a partir de 5 de abril de 2022, Abono de Permanência
ao servidor JAIME MOKWA, ocupante do cargo de Psicólogo, na Secretaria
Municipal de Saúde, conforme consta no Processo nº 6584/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 5 de abril de 2022.
São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete
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PORTARIA Nº 4188, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

PROMOVE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos das Leis Municipais de nº 344/1998 e Lei nº 2966/2012 e do Decreto nº
1210/2005,

R E S O L V E:

Art. 1° Promover, a partir de 11 de fevereiro de 2022, MARIA ROSANA BATISTA
DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços - Extinção, Grupo
Ocupacional 01, Nível I, com carga horária de 40 horas semanais, na Secretaria
Municipal de Educação, da Classe A para Classe B.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 11 de fevereiro de 2022.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4189, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

PROMOVE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos das Leis Municipais de nº 344/1998 e Lei nº 2966/2012 e do Decreto nº
1210/2005,

R E S O L V E:

Art. 1° Promover, a partir de 20 de março de 2022, JANICE CARVALHO DA
SILVA RIBEIRO, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços - Extinção,
Grupo Ocupacional 01, Nível I, com carga horária de 40 horas semanais, na
Secretaria Municipal de Educação, da Classe A para Classe B.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 20 de março de 2022.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4190, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

PROMOVE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos das Leis Municipais de nº 344/1998 e Lei nº 2966/2012 e do Decreto nº
1210/2005,

R E S O L V E:

Art. 1° Promover, a partir de 24 de março de 2022, ZENAIDE DE OLIVEIRA DA
LUZ, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços - Extinção, Grupo
Ocupacional 01, Nível I, com carga horária de 40 horas semanais, na Secretaria
Municipal de Educação, da Classe A para Classe B.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 24 de março de 2022.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4191, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

PROMOVE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos das Leis Municipais de nº 344/1998 e Lei nº 2966/2012 e do Decreto nº
1210/2005,

R E S O L V E:

Art. 1° Promover, a partir de 3 de abril de 2022, LEOMAR SANOCKI, ocupante
do cargo efetivo de Motorista II - Extinção, Grupo Ocupacional 04, Nível II, com
carga horária de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, da
Classe D para Classe E.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 3 de abril de 2022.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4192, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

PROMOVE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos das Leis Municipais de nº 344/1998 e Lei nº 2966/2012 e do Decreto nº
1210/2005,

R E S O L V E:

Art. 1° Promover, a partir de 3 de abril de 2022, SILVIO MAIER DE LIMA,
ocupante do cargo efetivo de Motorista II - Extinção, Grupo Ocupacional 04, Nível
I, com carga horária de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, da Classe D para Classe E.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 3 de abril de 2022.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4193, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

PROMOVE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos das Leis Municipais de nº 344/1998 e Lei nº 2966/2012 e do Decreto nº
1210/2005,

R E S O L V E:

Art. 1° Promover, a partir de 5 de abril de 2022, ALEXSANDRO MACHALEVSKI,
ocupante do cargo efetivo de Técnico em Serviço Público, Grupo Ocupacional
04, Nível I, com carga horária de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo, da Classe E para Classe F.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 5 de abril de 2022.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4194, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

PROMOVE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos das Leis Municipais de nº 344/1998 e Lei nº 2966/2012 e do Decreto nº
1210/2005,

R E S O L V E:

Art. 1° Promover, a partir de 8 de abril de 2022, VILSON RENATO RANK,
ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo, Grupo Ocupacional 04,
Nível I, com carga horária de 40 horas semanais, na Fundação Municipal de
Desportos, da Classe A para Classe B.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 8 de abril de 2022.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4195, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

PROMOVE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos das Leis Municipais de nº 344/1998 e Lei nº 2966/2012 e do Decreto nº
1210/2005,

R E S O L V E:

Art. 1° Promover, a partir de 9 de abril de 2022, VERA ALICE ARNHOLDO,
ocupante do cargo efetivo de Arquivista, Grupo Ocupacional 05, Nível II, com
carga horária de 40 horas semanais, na Fundação Cultural, da Classe E para
Classe F.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 9 de abril de 2022.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4196, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

PROMOVE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos das Leis Municipais de nº 344/1998 e Lei nº 2966/2012 e do Decreto nº
1210/2005,

R E S O L V E:

Art. 1° Promover, a partir de 10 de abril de 2022, TANIA KANCZEWSKI,
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, Grupo Ocupacional 03,
Nível III, com carga horária de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo, da Classe C para Classe D.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 10 de abril de 2022.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4197, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

PROMOVE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos das Leis Municipais de nº 344/1998 e Lei nº 2966/2012 e do Decreto nº
1210/2005,

R E S O L V E:

Art. 1° Promover, a partir de 13 de abril de 2022, PAULO ROBERTO
SCHUHMACHER, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro, Grupo Ocupacional
06, Nível II, com carga horária de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo, da Classe I para Classe J.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 13 de abril de 2022.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4198, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

PROMOVE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos das Leis Municipais de nº 344/1998 e Lei nº 2966/2012 e do Decreto nº
1210/2005,

R E S O L V E:

Art. 1° Promover, a partir de 14 de abril de 2022, ZILA ADA TERRES
TSCHOEKE, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, Grupo
Ocupacional 03, Nível IV, com carga horária de 40 horas semanais, na Secretaria
Municipal de Administração, da Classe C para Classe D.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 14 de abril de 2022.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4199, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
PROMOVE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos das Leis Municipais de nº 945/2004 e Lei nº 2985/2012 e do Decreto nº
1210/2005,
R E S O L V E:
Art. 1° Promover, a partir de 10 de março de 2022, ANDREIA BATTISTELLA,
ocupante do cargo efetivo de Atendente Educativo, Magistério, Nível II, com
carga horária de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, da
Classe A para Classe B.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 10 de março de 2022.
São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4200, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
PROMOVE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos das Leis Municipais de nº 945/2004 e Lei nº 2985/2012 e do Decreto nº
1210/2005,
R E S O L V E:
Art. 1° Promover, a partir de 9 de abril de 2022, OLINDINA BONETT GOMES
DE ANDRADE, ocupante do cargo efetivo de Atendente Educativo, Magistério,
Nível II, com carga horária de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de
Educação, da Classe D para Classe E.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 9 de abril de 2022.
São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4201, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
PROMOVE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos das Leis Municipais de nº 945/2004 e Lei nº 2985/2012 e do Decreto nº
1210/2005,
R E S O L V E:
Art. 1° Promover, a partir de 11 de abril de 2022, MARTA HELENA CARINI
CASSOL, ocupante do cargo efetivo de Professor Anos Finais, Especialização,
Nível II, com carga horária de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de
Educação, da Classe E para Classe F.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 11 de abril de 2022.
São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4202, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
PROMOVE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos das Leis Municipais de nº 945/2004 e Lei nº 2985/2012 e do Decreto nº
1210/2005,
R E S O L V E:
Art. 1° Promover, a partir de 15 de abril de 2022, ELISETE PIEKARSKI IARGAS
DE PAULA, ocupante do cargo efetivo de Atendente de Berçário - Extinção,
Magistério, Nível I, com carga horária de 30 horas semanais, na Secretaria
Municipal de Educação, da Classe F para Classe G.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 15 de abril de 2022.
São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4203, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
PROMOVE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos das Leis Municipais de nº 945/2004 e Lei nº 2985/2012 e do Decreto nº
1210/2005,
R E S O L V E:
Art. 1° Promover, a partir de 17 de abril de 2022, MARIA CRISTINA BRANCO
DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de Atendente Educativo, Especialização,
Nível III, com carga horária de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de
Educação, da Classe D para Classe E.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 17 de abril de 2022.
São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4204, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
PROMOVE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos das Leis Municipais de nº 945/2004 e Lei nº 2985/2012 e do Decreto nº
1210/2005,
R E S O L V E:
Art. 1° Promover, a partir de 18 de abril de 2022, FRANCIANE LINZMEYER,
ocupante do cargo efetivo de Professor Educação Infantil, Especialização, Nível
II, com carga horária de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de
Educação, da Classe D para Classe E.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 18 de abril de 2022.
São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4205, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

PRORROGA PRAZO PARA POSSE

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos
termos da Lei Municipal nº 228/01,

RESOLVE:

Art. 1° Prorrogar o prazo para a posse de BEATRIZ PSCHEIDT, no cargo
de Professor Anos Iniciais, do Concurso Público nº 009/2017, de acordo com a
Lei n° 228/2001, art. 19, § 1°, conforme Processo n° 4074/2022.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4206, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CORRIGE PORTARIA N° 3918/2022
O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e
Considerando que quando da apresentação da documentação para admissão
restou constatado erro material no nome da servidora,
R E S O L V E:
Art. 1° Corrigir a Portaria n° 3918, de 25 de março de 2022, que nomeou a
servidora KEIDI VARELLA, no tocante ao nome da servidora, passando de
“KEIDI VARELLA” para “KEIDI DAIANA VARELLA SIEWERT”.
Art. 2º Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 25 de março de 2022.
São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4207, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

REVOGA PORTARIA Nº 3972/2022

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

REVOGAR, a partir de 19 de abril de 2022, a Portaria nº 3972, de 1° de abril de
2022, que nomeou OSMAR DE SOUZA, no cargo efetivo de Pintor, na Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por não comparecimento em tempo
hábil.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4208, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

REVOGA PORTARIA Nº 3973/2022

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

REVOGAR, a partir de 19 de abril de 2022, a Portaria nº 3973, de 1° de abril de
2022, que nomeou ALICE STISS, no cargo efetivo de Atendente Educativo, na
Secretaria Municipal de Educação, por não comparecimento em tempo hábil.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 4209, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

REVOGA PORTARIA Nº 3974/2022

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

REVOGAR, a partir de 19 de abril de 2022, a Portaria nº 3974, de 1° de abril de
2022, que nomeou ESTER SUCZECK HEIDEN, no cargo efetivo de Atendente
Educativo, na Secretaria Municipal de Educação, por não comparecimento em
tempo hábil.

São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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Publicação Nº 3839858

RESOLUÇÃO Nº 02/2022/CMDCA
APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE SÃO BENTO DO SUL (FIA) REFERENTE AO ANO DE 2021.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Bento do Sul (CMDCA), no uso de suas atribuições legais, conforme
Lei Municipal nº 3540, de 27 de maio de 2015, Decreto Municipal nº 1190, de 18 de dezembro de 2015 que homologou o Regimento Interno
do CMDCA e, de acordo com a 352º reunião do CMDCA de São Bento do Sul, em caráter virtual, realizada no dia 14 de abril de 2022; resolve:
Art. 1º Aprovar a prestação de contas do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de São Bento do Sul (FIA) referente ao ano de
2021, conforme Parecer nº. 02/2022 da Comissão de Administração e Fiscalização do FIA.
Art. 2º A presente Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
São Bento do Sul, 14 de Abril de 2022.
Antonio Jauri da Costa
Presidente do CMDCA de São Bento do Sul

RESOLUÇÃO Nº 03/2022 CMAS

Publicação Nº 3839927

RESOLUÇÃO CMAS Nº.03/2022 CMAS
DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS RECURSOS ADVINDOS DO
ESTADO E UNIÃO NO ANO DO ANO 2021.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 513, de 12 de dezembro
de1995; pela Lei Municipal nº 2818, de 09 de junho de 2011; pelo Decreto Municipal nº. 878, de 08 de novembro de 2011, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social, resolve:
Art. 1º – Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social referente aos recursos advindos do Estado E União, do
segundo semestre no exercício de 2021,conforme o parecer 01/2022 da comissão de financiamento de Assistência Social
Art. 2º – Esta Prestação de contas do Estado compreende:
I – Proteção Social Básica – custeio e investimentos
II – Proteção Social Especial de Média Complexidade – custeio e investimento
III – Proteção Social Especial de Alta Complexidade – custeio investimento
Art. 3º – Esta Prestação de contas da União compreende:
I – Proteção Social Básica – custeio e investimentos
II- Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos- SCFV
III –Proteção Social Especial de Média Complexidade – custeio e investimento
IV –Proteção Social Especial de Alta Complexidade – custeio investimento
V-Bolsa Família
Art. 4° - Apresente resolução entrará e vigor da data de sua publicação.
São Bento do Sul, 13 de abril de 2022.
Solange R-ckl
Presidente do CMAS de São Bento do Sul

RESOLUÇÃO Nº04/2022 CMDCA

Publicação Nº 3839867

RESOLUÇÃO Nº 04/2022 – CMDCA
DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS A SEREM DEPOSITADOS AO FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA DE SÃO BENTO DO SUL, DESTINADOS AO PROJETO “TRANSFORMANDO A MÚSICA EM VIDA”, DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS
E PROFESSORES DA ESCOLA DE MUSICA DONALDO RITZMANN.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Bento do Sul – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, conforme
Lei Municipal nº 3540, de 27 de maio de 2015, Decreto Municipal nº 1190, de 18 de dezembro de 2015 que homologou o Regimento Interno
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Bento do Sul – CMDCA e,
CONSIDERANDO a competência do CMDCA para deliberar sobre a política de captação e aplicação de recursos do Fundo Municipal para a
Infância e Adolescência – FIA;
-CONSIDERANDO o art. 13 da Resolução nº 137/2010 do CONANDA que dispõe sobre o chancelamento de projetos pelo CMDCA;
CONSIDERANDO o Edital de Chamamento Público nº 02, de 26 de julho de 2018 do CMDCA que torna público a abertura de inscrição para
apresentação de projetos que poderão ser financiados pelo Fundo Municipal para a Infância e Adolescência – FIA, às Organizações da Sociedade Civil e Programa Governamental de atendimento a crianças e adolescentes na modalidade de chancela;
CONSIDERANDO a prorrogação da vigência do Edital de Chamamento Público Nº 02/2018 por igual período, ou seja 2 (dois) anos, a partir
do dia 27 de julho de 2020;
CONSIDERANDO a Resolução nº 18/2020 que dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de São Bento do Sul para 2021;
CONSIDERANDO o Parecer n.º 01/2022 da Comissão de Análise e Acompanhamento de Projetos, que manifestou parecer favorável ao
chancelamento do projeto;
CONSIDERANDO a 352ºº Reunião do CMDCA de São Bento do Sul, realizada no dia 14 abril de 2022;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a captação de recursos para ações na área da infância e da adolescência para o Projeto “TRANSFORMANDO A MÚSICA EM
VIDA” da Associação de Pais e Professores da Escola de Música Donaldo Ritzmann, no valor de R$ 209.075,00 (duzentos e nove mil setenta
e cinco reais).
Art. 2º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente fixa em 20% (vinte por cento), o valor a ser retido sobre o valor
captado.
Art. 3º A Captação de Recursos ao Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de São Bento do Sul (FIA) deve ser realizada pela instituição proponente para o financiamento do respectivo projeto.
Paragrafo único: O projeto mencionado receberá a Carta de Captação de Recurso Nº 01/2022.
Art. 4º A chancela do projeto não deve obrigar seu financiamento pelo Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de São Bento do Sul
(FIA), caso não tenha captado valor suficiente.
Art. 5º A Captação de Recursos ao Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de São Bento do Sul (FIA) deverá ser depositada em:
Razão Social: Fundo da Criança e do Adolescente de São Bento do Sul (FIA)
CNPJ: 18.560.860/0001-45
Banco: Caixa Econômica Federal (Código do Banco 104)
Agência: 0628
Operação: 006
Conta: 000198-1
Art. 6º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 14 de abril de 2022
Antoni Jauri da Costa
Presidente do CMDCA de São Bento do Sul

RESOLUÇÃO Nº08/2021 CMI

Publicação Nº 3840120

RESOLUÇÃO Nº 08/2022 CMI
APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SÃO BENTO DO SUL (FMI) REFERENTE AO ANO DE 2021.
O Conselho Municipal do Idoso de São Bento do Sul – CMI, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 1847, de 06
de junho de 2007 e alterações; Decreto Municipal Nº 1331/2012 que dispões sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal do Idoso,
Lei Municipal nº 3.706, de 22 de agosto de 2016 e, de acordo com a deliberação da reunião plenária deste Conselho realizada no dia 05 de
abril de 2022, resolve:
Art. 1º Aprovar a prestação de contas do Fundo Municipal do Idoso referente ao ano de 2021, conforme Parecer nº. 01/2022 da Comissão
de Administração e Fiscalização do FMI.
Art. 2º A presente Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
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São Bento do Sul, 14 de Abril de 2022.
Cléverson Israel Minikovsky
Presidente do CMI de São Bento do Sul

TERMO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO – TCE Nº 006/2022 UNINGÁ

Publicação Nº 3840215

TERMO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO – TCE Nº 006/2022
Termo de convênio de estágio que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ente jurídico de direito público interno, com
CNPJ/MF nº 86.051.398/0001-00, com sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, Centro, São Bento do Sul/SC, representado neste ato pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO, portador do CPF nº 003.978.188-74, doravante denominado simplesmente – CONCEDENTE e, de outro lado, UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA, situada na Rua Rodovia PR, 317, 6114 PARQUE
INDUSTRIAL 200, Maringa/PR, CEP 87035-510, inscrita no CNPJ sob nº 01.207.056/0001-84 – neste ato representada pelo Diretora de
Assuntos Acadêmicos Sra. Gisele Colombari Gomes, inscrita o CPF sob nº 837.285.469-68 e portadora do RG nº 3921522-5 SSP/PR, doravante denominada INSTITUIÇÃO DE ENSINO, firmam este CONVÊNIO com base na legislação pertinente e na Lei nº 11.788, de 25/09/08,
especialmente, pelas cláusulas e condições abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente convênio tem por objeto proporcionar estágio curricular obrigatório aos alunos dos cursos mantidos pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO, indicados pela mesma e aceitos pela CONCEDENTE do estágio, nas dependências das unidades de serviço do Município de São Bento
do Sul/SC – Poder Executivo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO
O estágio curricular deverá proporcionar ao estagiário a complementação profissional, social e cultural, sempre em conformidade com os
currículos, programas e calendário escolar, devidamente acompanhado pela supervisão da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, não acarretando
qualquer vínculo empregatício junto a CONCEDENTE, nos termos da Lei nº 11.788/08.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
Nos termos da Lei nº 11.788/08 e das disposições ora pactuadas, são obrigações específicas das partes:
I – DA CONCEDENTE:
a) celebrar Termo de Compromisso de Estágio, individual para cada estagiário, envolvendo a CONCEDENTE, o discente e a INSTITUIÇÃO
DE ENSINO, zelando por seu cumprimento;
b) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;
c) fornecer condições físicas e materiais indispensáveis ao desempenho das atividades dos estagiários;
d) indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso
do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
e) por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas,
dos períodos e da avaliação de desempenho;
f) manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;
g) comunicar a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, através dos supervisores acadêmicos, qualquer irregularidade no desenvolvimento do estágio;
h) estabelecer o local, o horário e o período de realização do estágio, observando sua compatibilidade com o horário escolar do discente,
não ultrapassando seis horas diárias;
i) emitir, e entregar, sempre que solicitado, a declaração de estágio.
II – DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
a) celebrar Termo de Compromisso de Estágio, individual para cada estagiário, envolvendo a CONCEDENTE, o discente e a INSTITUIÇÃO
DE ENSINO, zelando por seu cumprimento, onde serão estabelecidas as condições necessárias à realização do estágio, os locais, período e
horários, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do
estudante e ao horário e calendário escolar;
b) estabelecer o Plano de Estágio, vinculado ao Projeto Pedagógico, que consubstancie as condições e requisitos à exigência legal de adequação à etapa e modalidade da formação escolar do estagiário;
c) indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades
do estagiário;
d) zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas
normas;
e) elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
f) orientar e avaliar a qualidade do estágio através de relatórios semestrais ou outros documentos que possibilitem o acompanhamento do
desenvolvimento do aprendizado do estagiário;
g) informar e disponibilizar no site da INSTITUIÇÃO DE ENSINO o início do período letivo e o período destinado as avaliações acadêmicas;
h) contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais;
i) informar à CONCEDENTE os casos de cancelamento de matrícula e/ou desligamento da Instituição de Ensino dos alunos em estágio;
j) emitir, a pedido da CONCEDENTE ou estagiário, carta de apresentação e encaminhamento de estágio;
k) preparar toda a documentação legal referente ao estágio, quer seja em relação ao CONCEDENTE ou ao estudante.
j) emitir, a pedido da CONCEDENTE ou estagiário, carta de apresentação e encaminhamento de estágio.
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CLÁUSULA QUARTA – DA SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
As conveniadas por si, seus sócios, prepostos, empregados, professores, estagiários e representantes deverão respeitar as respectivas
normas internas aplicáveis às partes na execução deste convênio, e cumprir as normas de bom convívio, segurança, higiene e saúde do
trabalho e meio-ambiente aplicáveis.
Parágrafo Primeiro – Fica estabelecido que o comportamento inadequado por parte dos alunos e docentes da INSTITUIÇÃO DE ENSINO,
ensejará imediato afastamento dos mesmos das dependências do local definido para estágio junto ao Poder Executivo, mediante avaliação
conjunta de eventuais fatos em que estejam envolvidos, a ser realizada pela administração da instituição CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO
DE ENSINO.
Parágrafo Segundo – Os alunos e docentes da INSTITUIÇÃO DE ENSINO ficarão sujeitos às normas internas da respectiva instituição convenente.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO
A vigência deste convênio será de 02 (dois) dois anos, e inicia-se a partir da data da publicação da lei autorizativa, podendo ser renovado
mediante prévio entendimento entre as partes convenentes por igual período.
CLÁUSULA SEXTA – DA RENÚNCIA
A renúncia do convênio poderá ocorrer a qualquer tempo, desde que precedida de comunicação formal, em prazo nunca inferior a 60 (sessenta) dias.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CUSTOS
Este convênio não apresentará ônus pecuniário ao CONCEDENTE, ficando desobrigado do pagamento de qualquer importância financeira
aos alunos da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, bem como de despesas inerentes ao processo de ensino-aprendizagem originado deste convênio,
competindo exclusivamente à INSTITUIÇÃO DE ENSINO a contratação de seguro obrigatório em favor do estagiário.
CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Os locais para campo de estágios, lotação, horário e número de vagas, serão estabelecidos pelo Chefe do Poder Executivo do Município
de São Bento do Sul/SC, em comum acordo com os demais departamentos da CONCEDENTE.
2. A vinculação dos estagiários às atividades no campo de estágio será fixada através do Termo de Compromisso entre os envolvidos, de
acordo com a Lei Federal nº 11.788/08, com a interveniência da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, de modo que a aceitação de estagiários pela
CONCEDENTE no âmbito de suas dependências ou locais de atuação não configura vínculo empregatício de qualquer natureza, nos termos
de legislação vigente, ficando o mesmo desobrigado de encargos sociais e trabalhistas.
3. Sempre que necessário, serão promovidas reuniões entre as partes convenentes, as quais poderão ser convocadas com, no mínimo, 48
(quarenta e oito) horas de antecedência, designando local, horário e data, para:
a) definição e manutenção do sistema de integração do (a) Estagiário(a), para avaliação geral do campo de estágio;
b) dirimir dúvidas e dificuldades quanto ao bom andamento do estágio supervisionado;
c) tratar de outras matérias não especificadas no presente convênio.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
convênio.
E por estarem assim de pleno acordo, assinam o presente instrumento em três vias de igual forma e teor para os efeitos de direito em
presença das testemunhas abaixo.
São Bento do Sul/SC, 12 de abril de 2022.
CONCEDENTE,
por seu Prefeito Municipal, ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
INSTITUIÇÃO DE ENSINO,
Por sua representante legal GISELE COLOMBARI GOMES
CPF nº 837.285.469-68
Testemunhas:
Maykel Roberto Laube
Secretário de Administração
CPF nº 003.376.219-85
Ivan Carlos Klein
Diretor de Recursos Humanos
CPF nº 003.410.359-71
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Supervisor de estágio na CONCEDENTE
Filipe Weihermann
Coordenador de estágio na INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Luciane da Silva Santos

Câmara Municipal
RESOLUÇÃO Nº 13, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840002

RESOLUÇÃO Nº 13, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
INSTITUI E REGULAMENTA O PROGRAMA “CÂMARA DE PORTAS ABERTAS” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL, estado de Santa Catarina aprovou e eu, Carla Odete Hofmann, Presidente
da Câmara, promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica instituído o Programa “Câmara de Portas Abertas”, que tem como objetivo:
I - Divulgar as atividades realizadas pelo Poder Legislativo Municipal;
II - Realizar visitas guiadas na Câmara Municipal;
III - Proporcionar aos estudantes e demais visitantes o conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo, assim como
participar de palestras educativas;
IV - Estimular a atividade cívica dos estudantes;
V - Fomentar a participação popular na vida política municipal.
Art. 2º O Programa será destinado a alunos das escolas da rede pública e privada do município, entidades de classe e clubes de serviços.
Parágrafo único. A participação no Programa será mediantes agendamento por iniciativa da instituição de ensino, entidade ou clube de
serviço ou a convite da Câmara Municipal.
Art. 3° O Programa “Câmara de Portas Abertas” desenvolverá atividades diversas, dentre as principais:
I - Apresentar aos visitantes os setores da Câmara Municipal de Vereadores, bem como suas atividades desenvolvidas;
II - Realizar exposição, de cunho institucional, com a finalidade de transmitir aos visitantes o devido conhecimento sobre o Processo Legislativo e o papel dos Vereadores;
III - Explicar como funcionam as eleições gerais e municipais que elegem os representantes da população;
IV - Realizar palestras de cunho educativo, sobre cidadania, participação político, entre outros assuntos relacionados ao tema.
Parágrafo único. As palestras poderão ser realizadas por vereadores (as), servidores públicos do legislativo e também convidados, desde
que tenham afinidade com o tema da palestra.
Art. 4° Os recursos utilizados na realização do Programa correrão por conta da Câmara Municipal.
Art. 5° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 19 de abril de 2022.
CARLA ODETE HOFMANN
Presidente
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SAMAE - São Bento do Sul
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 22/2022
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022

Publicação Nº 3840225
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B203797964617D2206C0BF696F09C072578E098F

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO TORNA PÚBLICA A HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
21/2022, TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CONEXÕES, VÁLVULA E JUNTAS DE VEDAÇÃO, PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DO CONJUNTO 04 (BIPARTIDA) NA EAB001 (CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA AS EMPRESAS; MAURICIO MASSARELLI ME, TOTALIZANDO R$ 13.700,00 VENCEDORA DOS LOTES
01 e 04; VALSAN SANEAMENTO EIRELI, TOTALIZANDO R$ 21.500,00 VENCEDORA DOS LOTES 02 e 03.
São Bento do Sul, 19 de abril de 2022
OSVALCIR PETERS
DIRETOR PRESIDENTE

PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 264, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840176

PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 264, de 18 de abril de 2022.
“NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO”
O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria nº 013,
de 01 de janeiro de 2021, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 7º, § 2º
da Lei Municipal nº 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal nº 702 de 03/12/1996;
RESOLVE
NOMEAR Comissão Especial para abertura, análise e julgamento dos procedimentos licitatórios, na modalidade de Tomada de Preço, para
Serviços de Engenharia para execução de obras do Sistema do Esgotamento Sanitário, contemplando ligações, redes coletoras, emissários
e elevatórias, nos bairros 25 de Julho e Serra Alta, que ficará assim constituída:
Presidente – KARLA SOFIA DIENER
Secretário – JEAN MARCELO FUCK
Membro – FRANCINE IZABÉLA MARÉS
Membro – JAQUELINE SCHUHMACHER
Membro – MARCOS GERTLER
Membro – MAIANE FRANCINE DE MIRANDA
Membro – SARA COSTA BARCELOS
OSVALCIR PETERS
Diretor Presidente
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 19-2022

Publicação Nº 3840295

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 63EB9A386117D35637AAF70300195384B87C6919

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Diretor Presidente SR OSVALCIR PETERS, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei
nº 10.520/02, e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores a vista do parecer conclusivo exarado pelo
Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

1 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:

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

19/2022
19/2022
Pregão Eletrônico
19/04/2022
19/04/2022
Aquisição de contentores para lixo, com capacidade de 1000 l, para recebimento de materiais recicláveis em diversos
pontos do município.
g) Fornecedores e Itens Vencedores:
72265 - MOVIMENTE BRASIL EIRELI
1

Item Produto
Unidade Marca
CONTENTORES PARA LIXO, COM CAPACIDADE DE 1000 L, PEÇAS GADOTTI/
PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM
GADOTTI CAR
DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.

Qtde
50

Obs.:

Valor Unitário
R$1.729,00000

Valor Total
86.450,00

Total do Lote:
Total do Fornecedor:
Total Geral:

R$86.450,00
R$86.450,00
R$86.450,00

2 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotações Utilizada

Código Dotação Descrição
23 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
5 Sistema de Resíduos Sólidos
2069 Coleta e Transbordo dos Resíduos Sólidos
3.449.052.340.000.000.000 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos
2060000 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos

___________________________________
OSVALCIR PETERS
Diretor Presidente

Rua João Wenceslau Pscheidt, 811 – Cx Postal 422 – São Bento do Sul /SC - CEP 89.282-012 - Fone (47) 3631-3900 - CNPJ 86.050.978/0001-83
www.samaesbs.sc.gov.br
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São Bernardino
Prefeitura
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 58/2022 DL12/2022

Publicação Nº 3839369

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A2481B52B194EF44E59575DB431C766350DE2BE3

ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2022 - MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 12/2022. O Município de São Bernardino-SC, torna público aos interessados que realizou DISPENSA
DE LICITAÇÃO, tipo menor preço, por item, para contratação de empresa para conserto do ar condicionado da Retroescavadeira RE5 com
fornecimento de peças. Fundamentação Legal - Art. 24, inciso II da Lei n.8.666/93. Proponente DARIO VAIS DE OLIVEIRA DOS SANTOS
06940863982 CNPJ N. 26.913.360/0001-78,valor R$ 6.800,00 maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (49) 36540054/0014/
www.saobernardino.sc.gov.br.DOM/SC São Bernardino-SC, aos 19/04/2022- Dalvir Luiz Ludwig- Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PROCES. 57/2022 PR38/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/20022
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2022

Publicação Nº 3839121

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 118D48B480AAE4FE1C3938F086CF9E6273B6D4AB

O Município de São Bernardino-SC, torna público aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor
preço por item, para contratação de empresa especializada prestadora de serviços desinsetização para o controle de pragas nas escolas e
limpeza e desinfecção de caixas de água. Estará recebendo as propostas até as 09:00 hs, do dia 06/05/2022. A íntegra deste Edital estará
disponível no site www.saobernardino.sc.gov.br, no menu Licitações/Pregão, no DOM/SC e junto ao setor de licitações do município, maiores
informações poderão ser obtidas pelo fone (49) 36540054/0014. São Bernardino-SC, aos 18/04/2022 – DALVIR LUIZ LUDWIG - Prefeito
Municipal.

CONTRATO TEMPORÁRIO 587/2022

Publicação Nº 3840455

CONTRATO ADMINISTRATIVO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 058/2022
Instrumento de CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS, por excepcional interesse público, no
qual são partes:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ Nº
01.612.812/0001-50, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, situada na Rua Verônica Scheid nº 1.008, centro, nesta cidade, neste
ato devidamente representado pelo seu Prefeito Municipal o Sr. DALVIR LUIZ LUDWIG, doravante denominado MUNICÍPIO e de outro lado
a Srta. ADRIELI MENEGHINI, brasileira, solteira, inscrita no CPF n° 103.788.899-58, R.G. 6.463.669, com endereço na Rua 7 de setembro,
n° 651, Bairro Cruzeiro, em São Lourenço do Oeste/SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.
CONSIDERANDO:
1. O disposto na Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III - Da Administração Pública), que estabelece a
contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público;
2. A Lei Complementar nº 049/2014 de 18/12/2014, que trata das contratações temporárias no Município;
3. Que o Município de São Bernardino – SC, encontra-se com necessidade de contratar por tempo determinado, NUTRICIONISTA, para
suprir necessidade da Secretaria de Educação, na substituição de servidor efetivo, visando dar continuidade a prestação do serviço público;
4. Que a necessidade de contratação foi fato imprevisível e deverá ser transitória;
5. O excepcional, urgente e relevante interesse público na referida contratação;
Têm entre si, como justo e contratado, na melhor forma de direito o presente instrumento de contrato mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS:
O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público é a prestação de serviços de NUTRICIONISTA, a ser desempenhado
junto a Secretaria Municipal de Educação, com uma jornada semanal de 30 (quarenta) horas.
CLÁUSULA SEGUNDA - O REGIME DE EXECUÇÃO OU A FORMA DE FORNECIMENTO
Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e determinado e em caráter de excepcional interesse público.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2005

CLÁUSULA TERCEIRA - O PREÇO E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
A remuneração mensal paga à contratada será de R$ 2.463,75 (dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).
CLÁUSULA QUARTA - OS PRAZOS:
Este contrato tem como prazo de vigência o período compreendido:
PRAZO DE INÍCIO: 20 de abril de 2022
PRAZO DE CONCLUSÃO: 22 de dezembro de 2022, podendo ser rescindido antecipadamente em caso de nomeação de candidato aprovado
em concurso público para o referido cargo.
CLÁUSULA QUINTA - OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS MULTAS:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO (A) – Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, conforme sua
formação, durante o prazo de vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos trabalhos realizados, prestando serviços de Nutricionista.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE – Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços.
O CONTRATADO (A) tem direito a gratificação natalina e férias proporcionais, que serão pagas no final do contrato.
O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros os seus serviços ora contratados.
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades
de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei e,
fiscalizar a execução do contrato.
O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômico-financeiras sem prévia concordância do CONTRATADO (A).
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus objetivos, e quando necessária à modificação do valor contratual em
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente contrato, por acordo entre ambas as
partes, quando necessária à modificação do regime de execução dos serviços ou fornecimento, em face de originários e, quando necessária
modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes.
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma financeiro fixado neste contrato, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de serviços.
O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos
serviços.
O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas.
DAS PENALIDADES – O contratado (a) fica desde já obrigado ao exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos
aos servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira direito igual aos benefícios individuais previstos naquele
texto legal, com exceção a aqueles inerentes ao exercício de determinada função.
As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as partes pactuadas neste contrato, conforme disposto em lei.
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas,
de modo a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.
CLÁUSULA SEXTA - OS CASOS DE RESCISÃO E DE EXTINÇÃO:
São casos de rescisão contratual o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, serviços e o cumprimento irregular de cláusulas instituídas neste contrato, especificações, projetos, serviços ou prazos; a paralisação do serviço ou fornecimento, sem justa causa e
prévia comunicação ao CONTRATANTE; o cometimento reiterado de faltas na execução deste contrato, além de outros legalmente estabelecidos.
Qualquer das partes contratantes poderá solicitar a rescisão contratual, com prévia comunicação de 10 (dez) dias antecedentes ao último.
O presente contrato extinguir-se-á, sem direito a indenizações, pelo término do prazo contratual e por iniciativa de ambas as partes;
O tempo de serviço prestado por força da presente contratação será contado para todos os fins e efeitos.
CLAUSULA SETIMA - A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DESTE CONTRATO E ESPECIALMENTE AOS CASOS OMISSOS:
Fica o presente contrato vinculado a Lei Orgânica Municipal e às Leis Municipais que lhe são correlatas, e ainda, aos preceitos legais instituídos pelo Direito Público quanto aos contratos administrativos e às disposições constitucionais pertinentes e aos princípios da teoria geral
dos contratos.
A contratação dos serviços pessoais de que trata o presente instrumento, se dará por tempo determinado, para atender necessidades urgentes e indispensáveis aos serviços da Administração Pública Municipal, conforme autoriza a Constituição Federal, inciso IX, Art. 37.
Aos casos omissos, as dúvidas e as questões incidentes serão resolvidas pela autoridade superior que represente o CONTRATANTE, e na
impossibilidade desta, a competência será do Poder Judiciário da Comarca do CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
O foro do presente contrato é o da Comarca de Campo Erê/SC, para dirimir possíveis casos omissos, dúvidas e as questões incidentes
oriundas da avença.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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Assim, na melhor forma de direito, sendo livres, capazes e conscientes as partes, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor,
forma e espaço, sendo cada via composta de laudas digitadas e impressas, na presença de duas testemunhas que conhecem o teor do
mesmo e que também assinam, para maior validade jurídica.
Município de São Bernardino/SC, em 20 de abril de 2022.
DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
ADRIELI MENEGHINI
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

PORTARIA 213/2022

Publicação Nº 3840668

PORTARIA Nº 213/2022 DE 19/04/2022
DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA EXERCER FUNÇÃO DE
CONFIANÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe
os Artigos 21 e 22 da Lei Complementar n° 72/2022 de 28/01/2022;

RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR, o Servidor Público Municipal, Sr. ERICO JOSÉ ALVES TRINDADE, matrícula nº 1409/04, ocupante do cargo efetivo de
Motorista, para exercer a Função de Confiança de Supervisor de Equipe, dos motoristas da Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardino-SC, a partir da data de hoje.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - As despesas decorrentes desta portaria ficam por conta do orçamento vigente.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Santa Catarina,
em 19 de abril de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
TAIZA CARNIEL
Sec. Adm. e Fazenda
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO LIC. 58/2022

Publicação Nº 3839373

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Nr.: 12/2022 - DL

01.612.812/0001-50
CNPJ:
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.:

89982-000

Processo Administrativo:

58/2022

Processo de Licitação:

- São Bernardino - SC

58/2022
19/04/2022

Data do Processo:

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeito Municipal, DALVIR LUIZ LUDWIG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:

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

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

f ) Objeto da Licitação

58/2022
12/2022-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
19/04/2022
Sequência: 1
19/04/2022
O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA RE-05 COM FORNECIMENTO
DE PEÇAS. ESTA CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PARA DEIXAR O EQUIPAMENTO EM BOM
ESTADO DE FUNCIONAMENTO E DAR BOAS CONDIÇÕES DE TRABALHO AO OPERADOR.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

DARIO VAIS DE OLIVEIRA DOS SANTOS 06940863982

Unid.

Qtdade

Descto (%)

(em Reais R$)
Preço Unitário
Total do Item

(5905)

1 CARGA DE GÀS (2 kg)

Und

1

-

450,00

2 CARGA DE NITROGENIO (1 CÚBLICO)

Und

1

-

100,00

100,00

3 EVAPORADOR

Und

1

-

5.400,00

5.400,00

4 MÃO DE OBRA

SER

3,5

-

200,00

700,00

5 DESLOCAMENTO

Und

1

-

150,00

450,00

150,00

Total do Fornecedor:

6.800,00

Total Geral:

6.800,00

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

2.036.3.3.90.00.00.00.00.00 (104) Saldo: 59.922,41

São Bernardino, 19 de Abril de 2022.

-------------------------------------------------------------------------DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N. 58/2022 DL12/2022

Publicação Nº 3839372

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A2481B52B194EF44E59575DB431C766350DE2BE3

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO

Exmo Sr. Dalvir Luiz Ludwig
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, vem através deste solicitar ao Chefe do Poder
Executivo Municipal para que seja contratado com a máxima urgência empresa para concertar o
ar condicionado do equipamento Retroescavadeira RE-05, com fornecimento de peças
necessárias, através de dispensa de licitação.
O ar condicionado do equipamento vem apresentado problemas, o evaporador está com
problemas, ele é a unidade interna do ar, na qual estão localizados os filtros e o sistema
acionado pelo controle remoto do aparelho no painel, e não oferece mais condições de um bom
funcionamento, dificultando o trabalho do operador.
Esta contratação justifica-se porque foi imprevisível e também para deixar o equipamento
em bom estado de funcionamento e dar condições de trabalho ao operador.
A referida dispensa justifica-se diante da necessidade e considerando os orçamentos
providenciados em anexo sob responsabilidade desta Secretaria.
São Bernardino – SC 19/04/2022
Atenciosamente

RAUL BENDER
Secretário Municipal de Infraestrutura

Rua Verônica Scheid, Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP
1 . 89.982-000.
Fone/Fax (4936540054/0014/0055)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO
CNPJ: 01.612.812/0001-50
RUA VERÔNICA SCHEID S/N
CEP: 89.982-000
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 58/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2022
JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, vem através deste solicitar ao Chefe do Poder
Executivo Municipal para que seja contratado com a máxima urgência empresa para concertar o
ar condicionado do equipamento Retroescavadeira RE-05, com fornecimento de peças
necessárias, através de dispensa de licitação. Esta contratação justifica-se porque o ar
condicionado do equipamento não oferece mais condições de funcionamento dificultando o
trabalho do operador.
CONSIDERANDO que este conserto com fornecimento de peças foi imprevisível e que a
realização do procedimento pelas vias normais demandará um período considerável de tempo
dificultando os trabalhos do operador na continuidade dos serviços públicos oferecidos na
recuperação de estradas.
CONSIDERANDO que a de acordo com a pesquisa de preços realizada pelo setor
interessado e constatado de que os valores apresentados estão em conformidade com os
praticados no mercado, onde se apresentam de maneira vantajosa para a Administração e
considerando o que dispõe a Lei 8.666/93 que autoriza a contratação direta para outros
serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite... inciso II do art. 24 da Lei
8.666/93, tendo em vista que a contratação necessária é de valor inferior a R$ 17.600,00
(Dezessete Mil e Seiscentos Reais), será contratado a empresa para consertar o
equipamento a pedido e decisão da Secretaria interessada através de Dispensa de
Licitação de acordo com o Inciso II da referida Lei.
Dotações utilizadas:
Projeto/Atividade
2.036.3390.00

Recurso
1000

Despesa/Ano
104/2022

Descrição
Manutenção da Infra-Estrutura

Rua Verônica Scheid, Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP
2 . 89.982-000.
Fone/Fax (4936540054/0014/0055)
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Dispensa de Licitação n.º 58/2022 tem sua fundamentação legal no artigo 24, inciso II,
da Lei 8.666/93 consolidada que preceitua o seguinte:
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos
previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E JUSTIFICATIVA DE PREÇO

Conforme exposto justifica-se a contratação da empresa DARIO VAIS DE
OLIVEIRA DOS SANTOS 06940863982 CNPJ N. 26.913.360/0001-78 com base no
inciso II, do art. 24 da Lei 8.666/93, por apresentar o preço mais baixo entre as pesquisas
realizadas em anexo, sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura.
Item

Quantidade

1
2
3
4
5

1,00
1,00
1,00
3,50
1,00

Unid.
Und
Und
Und
SER
Und

Especificação
CARGA DE GÀS (2 kg)
CARGA DE NITROGENIO (1 CÚBLICO)
EVAPORADOR
MÃO DE OBRA
DESLOCAMENTO

Preço Unit.
450,00
100,00
5.400,00
200,00
150,00

Preço Total
450,00
100,00
5.400,00
700,00
150,00

TOTAL

6.800,00

Forma de entrega: Imediato
Forma de Pagamento: A vista

ENCAMINHAMENTO

Rua Verônica Scheid, Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP
3 . 89.982-000.
Fone/Fax (4936540054/0014/0055)
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Encaminhamos ao chefe do poder executivo para ratificação, sendo contratado o
fornecedor, DARIO VAIS DE OLIVEIRA DOS SANTOS 06940863982 CNPJ N.
26.913.360/0001-78 num valor total de R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos reais) conforme
orçamentos em anexo que ficarão fazendo parte integrante deste para todos os fins e efeitos.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
São Bernardino, SC, 19/04/2022
.........................................
Debora Paula Bittencourt
Presidente
............................................
Luiz Carlos Negri
Membro
...........................................
Marli Talian Krindges
Membro
.........................................
Juliano da Silva
Suplente

Rua Verônica Scheid, Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP
4 . 89.982-000.
Fone/Fax (4936540054/0014/0055)
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO
CNPJ: 01.612.812/0001-50
RUA VERÔNICA SCHEID S/N
CEP: 89.982-000

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 58/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2022
RATIFICAÇÃO

Ratifico a decisão sugerida pela Comissão de Licitações e solicito ao Departamento de Compras,
Contratos e Licitações que seja efetuada a devida compra do fornecedor mencionado.

São Bernardino, SC, 19/04/2022

..........................................
Dalvir Luiz Ludwig
Prefeito Municipal

Rua Verônica Scheid, Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP
5 . 89.982-000.
Fone/Fax (4936540054/0014/0055)
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EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO N. 57/2022 PR38/2022

Publicação Nº 3839122

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 118D48B480AAE4FE1C3938F086CF9E6273B6D4AB

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO

EDITAL DE LICITAÇÃO EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO
EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 57/2022
PREGÃO PRESENCIAL No 38/2022
01. PREÂMBULO
1.1
- O Município de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, por intermédio de seu
PREGOEIRO, designado pela portaria n. 227/2021, comunica aos interessados que está promovendo
o Processo Licitatório de n.º 38/2022, na Modalidade Pregão, do tipo menor preço por LOTE e
Presencial, cujo setor interessado é a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes,
conforme dispõe a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93
e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 17/2006 de 02 de Janeiro de 2006, Decreto
n.19/2009, decreto n. 132/2009, decreto n. 254/2012, decreto n. 09/2018, decreto n. 145/2019, Lei
Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar n. 147/2014 e demais legislação vigente e
pertinente à matéria.
1.2 – Os documentos referente o credenciamento, envelopes de n.º 01 contendo as propostas de
preços e de n.º 02, contendo a documentação de habilitação deverão ser entregues ao Pregoeiro(a)
do Município no ato do CREDENCIAMENTO que emitirá o respectivo Protocolo de Entrega , no
Centro Administrativo Municipal, situado na Rua Verônica Scheid, S/N– Centro, São Bernardino -SC,
CEP 89982-000, até às 09:00 horas do dia 06/05/2022, iniciando-se a Sessão Pública às 09:15
horas do mesmo dia e local.
1.3 - Não havendo descrição nos envelopes que possibilite identificar com clareza o Processo
Licitatório, a licitante, e se for referente à documentação ou proposta, a proponente estará
automaticamente inabilitada e desclassificada.
02. OBJETO
2.1 - O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS
URBANAS COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, ATRAVÉS DE SERVIÇO DE
DESINSETIZAÇÃO POR JATO DIRECIONADO, EXPURGO E NEBULIZADOR, COM UTLIZAÇÃO
DE CINCO TIPOS DE INSETICIDAS PARA O CONTROLE DE FORMIGAS E BARATAS E
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA COM PRODUTOS DE ACORDO COM AS
NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E REGISTRO DO MS.
ITENS E SEUS RESPECTIVOS VALORES MÁXIMOS DESTE EDITAL
Os itens são exclusivos para MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, em conformidade com o Inciso I do artigo 48 da Lei
Complementar n. 123/2006 alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, somente para empresas
que comprovar esta condição mediante documento hábil no ato do Credenciamento, apresentando

1
Rua Verônica Scheid, Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP . 89.982-000.
Fone/Fax (4936540054/0014/0055)
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obrigatoriamente: ME/EPP Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado de
domicílio da licitante, MEI – Certificado da condição de Microempreendedor Individual, ambos com
data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de abertura.
Em conformidade com o Decreto Federal n. 8538 de 06/10/2015 , artigo 13, § 1º o licitante é
responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 2006 , no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para
licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou
tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos neste Decreto.
LOTE 1
Item

Especificação

1

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PARA
CONTROLE DE PRAGAS NA CRECHE JOÃO
CLAÚDIO BEVILAQUA COM ÁREA DE 600
M2 POR JATO DIRECIONADO, EXPURGO E
NEBULIZADOR, COM UTILIZAÇÃO DE
CINCO TIPOS DE INSETICIDAS, PARA O
CONTROLE DE FORMIGAS E BARATAS,
REVISÃO,
SUPERVISÃO
TÉCNICA
ESPECIALIZADA COM FORMULAÇÃO PARA
INSETOS,
BARATAS,
FORMIGAS
E
OUTROS, USO INTERNO, MAIS GEL
BARATA, MOSCAS, VALIDADE POR UM
ANO.
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PARA
CONTROLE DE PRAGAS NO NÚCLEO
ESCOLAR ALDINO LÉO SCHEID COM ÁREA
DE 700 M2 POR JATO DIRECIONADO,
EXPURGO
E
NEBULIZADOR,
COM
UTILIZAÇÃO
DE
CINCO
TIPOS
DE
INSETICIDAS, PARA O CONTROLE DE
FORMIGAS
E
BARATAS,
REVISÃO,
SUPERVISÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA
COM FORMULAÇÃO PARA INSETOS,
BARATAS, FORMIGAS E OUTROS, USO
INTERNO, MAIS GEL BARATA, MOSCAS,
VALIDADE POR UM ANO.
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE
AGUA DE FIBRA DE 15.000 L COM USO DE
PRODUTOS DE ACORDO COM AS NORMAS
SANITÁRIAS VIGENTES E COM REGISTRO
NO MS JUNTO A CRECHE JOÃO CLAUDIO
BEVILAQUA.

2

3

Unid. Quantidade
SER

2,00

Preço
Unit.
Máximo
550,00

Preço
Total

Und

2,00

600,00

1200,00

Und

2,00

600,00

1200,00

1100,00

2
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4

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE
AGUA DE FIBRA DE 10.000 L COM USO DE
PRODUTOS DE ACORDO COM AS NORMAS
SANITÁRIAS VIGENTES E COM REGISTRO
NO MS. JUNTO AO NÚCLEO ESCOLAR
ALDINO LEO SCHEID.

Und

2,00

250,00

500,00

TOTAL DO LOTE

4.000,00

Os itens que ultrapassarem o valor máximo unitário serão desclassificados, como também será
desclassificada a proposta das empresas que não comprovar a situação MEI/ME/EPPS com
documento hábil.
Obs: A descrição dos itens e a pesquisa de preços foi realizada pela secretaria solicitante sob
sua responsabilidade.
03. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO
3.1 - A presente licitação é destinada exclusivamente à contratação de microempresa – ME, empresa
de pequeno porte – EPP e micro empreendedor individual - MEI, na forma do disposto no art. 48, I, da
Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, do ramo de atividade pertinente ao objeto
da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
3.1.2 Estão proibidos de contratar com o município todos os agentes impedidos na forma do
Artigo 77 da Lei Orgânica Municipal e no art. 9º da Lei n. 8666/93 e suas alterações posteriores.
3.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação;
b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que
por esta tenham sido declaradas inidôneas;
c) Que estejam reunidas em consórcio, ou sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si
qualquer que seja sua forma de constituição.
d) Estrangeiras que não funcionem no País.
04. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO
4.1 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o pregoeiro receberá os envelopes
contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes
distintos, fechados, contendo, na parte externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação:
A) PREGÃO PRESENCIAL Nº38/2022
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO
ENVELOPE N.º 01 – Proposta

3
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Empresa: Nome/Razão Social:
B) PREGÃO PRESENCIAL Nº38/2022
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO
ENVELOPE N.º 02 – Documentação
Empresa: Nome/Razão Social:
4.2 - Em seguida, realizar-se-á o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que
consistirá na comprovação de que possuem poderes para formular propostas e praticar os demais
atos inerentes ao certame.
DO CREDENCIAMENTO
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do
mandante para a outorga.
2 – O documento de credenciamento nos termos da alínea “b”, do item 1, poderá ser conforme
modelo constante no Anexo I- Carta de Credenciamento, o qual deverá ser entregue juntamente
com o respectivo documento oficial de identificação.
2.1. – Fica dispensado da apresentação do Anexo I, o representante legal com poderes para exercer
direitos e assumir obrigações, nos termos do item 1.”a”.
3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
4 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada.
5 - A ausência do Credenciado , impedirá a licitante de ofertar lances verbais, porém não é motivo
para exclusão do certame, desde que atenda as exigências do Credenciamento 1 – a e 7.1).
Tal comprovação deverá ser feita através de procuração ou carta de credenciamento (modelo
sugestivo no Anexo I do Edital), com firma reconhecida em Cartório, e deverá ser entregue ao
Pregoeiro juntamente com os envelopes, ficando arquivada no Processo Licitatório. A não
comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar
no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o ocorrido. Em
nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido
neste Edital. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
de identificação que contenha foto. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante
credenciada.
No ato do Credenciamento, apresentar obrigatoriamente: para Micro Empresas/Empresas de
pequeno Porte ME/EPP Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado de domicílio
da licitante, MEI – Certificado da condição de Microempreendedor Individual, ambos com data de
emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de abertura. Não feita esta comprovação no
momento oportuno, a proposta será desclassificada.
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05. DA PROPOSTA COMERCIAL
5.1 - A Proposta Comercial contida no Envelope n.º 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos
indicados nos sub-itens a seguir:
a) emitida, de preferência por computador, ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável pela
empresa, em todas as páginas e anexos.
b) conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente o mesmo
da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame.
c) descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações do Edital,
constando o valor unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismos. Em caso de
divergência entre os preços unitário e total prevalecerá o unitário. No preço cotado já deverão
estar incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais,
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com
transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Na cotação
dos preços para a presente licitação, os participantes deverão observar o uso de até três
casas após a vírgula, nos valores unitários e totais propostos, caso contrário o item será
automaticamente desclassificado;
d) apresentar declaração de que o(s) objeto(s) ofertados atendem todas as especificações descritas
no Edital; e
e) conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data limite
para a entrega dos envelopes. Se o prazo for omitido, a proposta será considerada por 60
(sessenta) dias, contados da data da apresentação.
Parágrafo único — Preferencialmente, para facilitar o julgamento por parte do Pregoeiro, solicita-se
às empresas que apresentem suas propostas conforme o modelo sugestivo constante do Anexo III
do Edital.
06. HABILITAÇÃO
No envelope n.º 02 – Documentação, deverão constar os seguintes documentos:
6.1. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a)
b)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta de tributos e
contribuições federais, quanto à dívida ativa da união e contribuições sociais administrados
pela Secretaria da Receita Federal.
c)
prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
d)
prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei;
e)
prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
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f)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

6.2. Qualificação Econômico-financeira:
a) Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica.
Para empresas com sede no Estado de Santa Catarina - Considerando as alterações no sistema do
TJ-SC, a certidão exigida deverá ser emitida nos dois sistemas:
- SAJ (https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/sco/abrirCadastro.do) e;
- eproc ( https://certeproc1g.tjsc.jus.br)
As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.
6.3 - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, mediante
declaração da proponente, sob as penas da Lei (conforme modelo constante do Anexo IV do Edital).
6.4 - Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar
com a licitante (conforme modelo constante do Anexo V do Edital).
6.5 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica junto ao TCU – Tribunal de Contas da União
referente (Inidôneos – Licitantes Inidôneos; CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; CEIS – Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas e CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas, consulta obtida no
endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
6.6 - Licença para o funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado
ou do Município onde estiver instalado e do Meio Ambiente (Alvará Sanitário e Licença Ambiental);
6.7- Comprovante da inscrição do responsável técnico pelos serviços, na entidade profissional
competente;
6.8 – - Comprovação do vínculo trabalhista do profissional com a empresa, com carteira de trabalho,
ou contrato de prestação de serviços e ou se for proprietário ou sócio da empresa, apresentar
contrato social.
6.9 - Os documentos de habilitação preliminar poderão ser apresentados em via original ou cópia
autenticada por qualquer processo, sendo por tabelião de notas ou por servidor do Município de São
Bernardino -SC, ou por publicação em Órgão de Imprensa Oficial. O Pregoeiro e a equipe de apoio se
julgar necessário poderão fazer a consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões
emitidas pela INTERNET, ficando a licitante responsável pela veracidade das informações. Todas as
certidões e/ou documentos em que não conste expressamente seu prazo de validade, serão
consideradas como válidas por 60 (sessenta) dias, exceto àquelas previstas em lei e os atestados
referentes à qualificação técnica;
6.10 – Somente serão desclassificados os participantes que apresentarem vícios insanáveis. Os
participantes que apresentarem vícios sanáveis, como erros formais ou apresentação de documentos
vencidos, porém passíveis de consulta imediata via internet, poderá ser consultado de forma
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imediata via internet durante a sessão e havendo a comprovação de estar regular poderá então ser
anexado ao processo e validado.
07. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO
7.1 - Aberta a Sessão Pública, os interessados ou seus representantes, devidamente credenciados,
apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação
(modelo sugestivo no Anexo II do Edital), e entregarão os envelopes conforme item 04 do Edital.
7.2 - Para fins de julgamento, o critério adotado para a adjudicação do objeto deste PREGÃO será o
MENOR PREÇO POR LOTE. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências
deste Edital, e que forem superiores aos valores máximos admitidos por item.
7.3 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que deverão
estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a
proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de
10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. Quando não forem verificados, no mínimo,
03(três) propostas comerciais nas condições mencionadas, o Pregoeiro classificará as melhores
propostas até o máximo de 03 (três), neste número já incluído a de menor preço, para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas. No
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.
7.4 - No curso da Sessão Pública, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores, serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a
partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor. Caso duas
ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da
ordem de oferta dos lances.
7.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra à licitante,
na ordem decrescente dos preços, sendo vedada à oferta de lance com vista ao empate, bem como a
substituição da marca do produto que consta na proposta comercial, ou o uso de mais de três casas
após a vírgula. Dos lances ofertados não caberá retratação. A desistência em apresentar lance
verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais
e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, o pregoeiro, negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
7.6 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
7.7 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas válidas selecionadas e as não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as
selecionadas o último preço ofertado. O Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor
mais baixo comparando-o com os valores máximos consignados no edital, fazendo dele parte
integrante para todos os fins e efeitos, decidindo, motivadamente, a respeito.
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7.8 - Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o menor preço, o
Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do
atendimento das condições de habilitação fixadas no item 6 deste Edital. Constatada a conformidade
da documentação com as exigências impostas pelo edital, a licitante será declarada vencedora,
sendo-lhe adjudicado o objeto.
7.9 - Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a inabilitará e
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar
com a licitante vencedora, com vistas a obter preço melhor.
7.9.1 Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, respeitando o art. 43 § 1º, da
Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, as ME e
EPP, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, ficando a Sessão Pública em
suspenso, quando será assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo término inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de
certidão negativa. De acordo com o § 2º da mesma Lei, a não-regularização da documentação, no
prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administração Pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.10 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor,
proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de interpor
recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência
do direito de recurso por parte da licitante, registrando na ata da Sessão Pública a síntese das razões
de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados
para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término
do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em Secretaria, o
recurso se interposto, deverá ser protocolado fisicamente em documento original, datado e assinado
pelo proponente e/ou representante legal, no Setor de Administração e dirigidos ao pregoeiro. A
ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como
renúncia ao direito de recorrer.
7.11 - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de
outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos
interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima. A Ata Circunstanciada
deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por todos as licitantes presentes. Caso haja necessidade de
adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo
ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
08. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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8.1 - Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão, terá ela o
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso. As demais licitantes, já
intimadas na Sessão Publica acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentarem
as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
8.2 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de
admissibilidade dos recursos.
8.3 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
8.5 – O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
8.6 – O (s) recurso (s) será (ão) dirigido(s) à Prefeitura Municipal – Departamento de Compras e
Licitações, e, por intermédio do Pregoeiro, será (ão) encaminhados ao Prefeito Municipal,
devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.
09. CONDIÇÕES DE ENTREGA
9.1 – Os serviços deverão ser prestados em até 08(oito) dias úteis após a solicitação e
autorização da secretaria responsável.
DESINSETIZAÇÃO: aplicar inseticidas através de técnicas pré-estabelecidas, reconhecidas e que
promovam segurança para as pessoas, para o meio ambiente e para os animais não alvo, inodoros,
atrativos á base de gel, com base residual pela ação do ar, líquido ou sólido, em rodapés, pisos,
ralos, frestas, bancadas, gabinetes, painéis, prateleiras, etc...
Deverão ser usados produtos à base de gel específico para controle de baratas e formigas.
O responsável técnico pelo acompanhamento dos serviços, deverá ser um profissional
devidamente habilitado para o exercício das funções relativas as atividades pertinentes ao controle de
vetores e pragas urbanas junto ao respectivo conselho (Obs. Considera-se habilitado para a atividade
de responsabilidade técnica, o profissional de nível superior ou de nível médio profissionalizante que
possua comprovação oficial da competência para exercer tal função, emitida pelo seu conselho
profissional).
Este profissional deverá responder pela aquisição, utilização e controle dos produtos
utilizados.
A empresa vencedora deverá fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) por
medida de segurança aos seus funcionários na manipulação de produtos químicos durante a
realização dos serviços de aplicação, evitando assim a contaminação por produtos tóxicos.
9.2 – A Municipalidade, se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais licitados. Após o dia
31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
concorrentes, o direito a qualquer indenização ou reclamação de qualquer natureza.
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10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE
10.1 O(s) pagamento(s) devido(s) à(s) vencedores](s) serão efetuados com recursos próprios em até
10(dez) dias após a entrega e efetiva apresentação da nota fiscal. Ressaltando de que é exigido
emissão de nota fiscal eletrônica nas vendas destinadas às administrações públicas de acordo com o
parágrafo § 6º, I, do art. 23, anexo XI, do Regulamento do ICMS catarinense. Deverá constar no
documento fiscal o numero da licitação, numero do contrato, bem como nome do Banco, nº da Conta
Corrente e Agencia bancária, da empresa, sem os quais o pagamento poderá ficará retido por falta de
informações. Os pagamentos serão realizados via transferência bancária online, se por ventura gerar
tarifa bancária a mesma será descontada do credor.
10.2 - Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a
aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada.
11. RECURSOS FINANCEIROS E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
11.1 - Os recursos financeiros serão a cargo do orçamento vigente.
11.2 - As despesas decorrentes na execução do Contrato relativo ao presente Edital correrão por
conta do orçamento do exercício financeiro de 2022:
2.015.3390.00 - 1001 - 38/2022 - Manutenção da Creche 2.016.3390.00 - 1001 - 43/2022
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

-

12. ADJUDICAÇÃO
12.1 - Adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de São Bernardino - SC, convocará o
adjudicatário para assinar o Termo de Contrato em até 3 (três) dias úteis. Caso a licitante vencedora
recuse-se, injustificadamente, a assinar, no prazo e condições estabelecidas o Termo de Contrato, a
licitante subseqüente na ordem de classificação, será notificada para fazê-lo nas condições por ela
proposta, ocasião em que será realizada nova Sessão Pública, retomando-se a fase de habilitação,
sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço
melhor.
12.2- O(s) Contrato(s) decorrente(s) deste processo Licitatório poderá(ao) ser aditado(s) conforme
regulamentação prevista na Seção III, Art 65, da Lei nº 8.666/93 (Brasil).
13. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
13.1 - A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela entrega do objeto, bem como por quaisquer
danos decorrentes da entrega, causados à esta Municipalidade ou à terceiros.
13.2 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo.
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14. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
14.1 - O Município ficará obrigado a:
a) promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do material entregue,
sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprias falhas detectadas e
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por
parte da Contratada.
b) efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
15. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO
15.1 - O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste
Edital e no Contrato, por parte da licitante vencedora, assegurará ao Município o direito de rescindir o
Contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova
de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem prejuízo do disposto no
item 17, deste Edital.
15.2 - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto
no art. 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada:
15.2.1 - Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:
a) o atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega do material licitado;
b) entrega de material fora das especificações constantes no Objeto deste edital;
c) a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante vencedora com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que
afetem o cumprimento da obrigação assumida;
d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus superiores;
e) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º,
do art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada;
f) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
g) a dissolução da empresa;
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da
Administração, prejudique a execução deste Contrato;
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j) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e
l) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução
do Contrato.
15.2.2 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração;
15.2.3 - Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
15.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada pela autoridade competente.
16. PENALIDADES
16.1 - À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais
poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente:
a)
b)
c)
d)

Advertência;
Multa de 10% sobre o valor do Contrato;
Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;
Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes; A declaração de
inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.
e) Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à Contratada.

16.2 – Ainda nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais
cominações legais.
17 – DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO
17.1 – Além das atribuições já evidenciadas neste Edital de Licitação e as previstas em Lei, o
Pregoeiro poderá ainda:
17.1.1 – Advertir os representantes das empresas proponentes, bem como qualquer pessoa presente
a sessão pública, em virtude de comportamento ou expressões inadequadas para o momento.
18.1.2 – Estabelecer redução mínima em cada lance, bem como estabelecer tempo máximo para o
proponente ofertar seu lance.
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17.1.3 – Interromper o processo, para qualquer situação adversa que possa ocorrer durante a sessão
pública.
17.1.4 – Baixar diligências para dirimir qualquer dúvida em relação ao processo e/ou documentação,
inclusive para que havendo algum valor de lance ofertado sendo considerado inexequível, para que o
autor comprove que a mesma pode ser executada.
17.1.5 – Permitir aos credenciados, contato com terceiros para formular lances.
17.1.6 – Tomar de forma oral do licitante credenciado presente a declaração de que cumpre
todos os requisitos de habilitação.(se for o caso).
17.1.7- Tomar de forma oral do licitante credenciado presente
a declaração de que o(s)
objeto(s) ofertados atendem todas as especificações descritas no Edital (se for o caso)
18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 - A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, conforme dispõe o artigo 49 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada.
18.2 - As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento de
sua abertura, respectivamente, no final de cada Sessão Pública, quando serão registradas em ata,
sendo vedada a qualquer licitante observações ou reclamações posteriores, a este respeito.
18.3 - A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
18.4 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora,
em especial a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e o
Decreto Municipal nº 17/2006, Decreto n.19/2009, decreto n. 132/2009, decreto n. 254/2012, decreto
n. 09/2018 e decreto n. 145/2019.
18.5 - No interesse da Administração Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666, de 21
de junho de 1993, atualizada.
18.6 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
 ANEXO I – Modelo de Carta de Credenciamento;
 ANEXO II – Modelo de Declaração firmando o cumprimento aos requisitos de Habilitação;
 ANEXO III – Modelo de Proposta
 ANEXO IV – Modelo de Declaração firmando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
artigo 7º da Constituição Federal;
 ANEXO V - Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar
com a licitante
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ANEXO VI – Minuta de Contrato.

18.7 - Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrado na Prefeitura o
endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação.
18.8 – Informações fornecidas verbalmente por elementos pertencentes a Administração Municipal
não serão consideradas como motivos para impugnações.
18.9 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. Caberá ao
Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas. Acolhida a petição contra o
ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. A impugnação deverá ser
protocolada
fisicamente
em
documento
original,
ou
por
e-mail
no
endereço
compras@saobernardino.sc.gov.br, datado e assinado pelo proponente e/ou representante legal, no
Setor de Administração e dirigido ao chefe do poder executivo.
18.10 - Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste Edital, com
antecedência de quinze (15) minutos do horário previsto.
18.11 - É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos
de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
18.12 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.
18.13 - Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do
presente Edital, deverão preferencialmente ser dirigidas por escrito à Administração Municipal no
endereço eletrônico compras@saobernardino.sc.gov.br ou, pelo telefone (49) 36540054/0014 até 72
(setenta e duas) horas antes da data de abertura da LICITAÇÃO.
18.14- Editais de Licitação, prazos recursais, recursos, contra razões, decisões, atas, adjudicações e
homologações, serão publicadas no site www.saobernardino.sc.gov.br, no menu Licitações no devido
processo. É de inteira responsabilidade da empresa participante estar acompanhando o andamento.
São Bernardino – SC 18/04/2022
Prefeito Municipal
DALVIR LUIZ LUDWIG

Visto e aprovado pela Assessoria Jurídica
LUIZ HENRIQUE MASETTO ZANOVELLO
OAB-SC 33076
ASSESSOR(A) JURÍDICO
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ANEXO I
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 57/2022
PREGÃO No 38/2022

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da Cédula
de Identidade n.º _________________ e CPF sob n.º ____________________, a participar da
licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de .......... -SC, na modalidade Pregão n.º ............, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da
empresa __________________________, bem como formular propostas verbais, recorrer e praticar
todos os demais atos inerentes ao certame.

_____________, em ____ de ______ 2022.

____________________________________________
Carimbo Nome e Assinatura do Credenciante
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO FIRMANDO O CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 57/2022
PREGÃO No 38/2022

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO n.º
........... do município de ..........-SC, que esta empresa atende plenamente os requisitos necessários à
habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no item 06 do edital convocatório.

_____________, em ____ de ______ 2022

_______________________________________________
Carimbo Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ME OU EPP
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 57/2022
PREGÃO No 38/2022

A
Empresa............................................,com
sede
na
...................................................................., inscrita no CNPJ nº.........................,vem, por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a)................................., portador(a) da Carteira de Identidade
nº.............................e do CPF nº......................................., DECLARA,sob as penas da Lei, que é
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, que atende plenamente os requisitos
necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no item 06 do
edital convocatório, e que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e
que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da lei Complementar nº
123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não
havendo fato surperveniente impeditivo da participação no presente certame.
_____________, em ____ de ______ 2022

_______________________________________________
Carimbo Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 57/2022
PREGÃO No 38/2022
Nome da Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Apresentamos nossa proposta para fornecimento, objeto da presente licitação,
modalidade Pregão Presencial n.º 38/2022, acatando todas as estipulações consignadas, conforme
abaixo:
Objeto:O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS
URBANAS COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, ATRAVÉS DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
POR JATO DIRECIONADO, EXPURGO E NEBULIZADOR, COM UTLIZAÇÃO DE CINCO TIPOS DE
INSETICIDAS PARA O CONTROLE DE FORMIGAS E BARATAS E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE
CAIXAS DE ÁGUA COM PRODUTOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA E REGISTRO DO MS.
LOTE 1
Item
Especificação
Unid. Quantidade
Preço
Preço
Unit.
Total
1 SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PARA SER
2,00
CONTROLE DE PRAGAS NA CRECHE JOÃO
CLAÚDIO BEVILAQUA COM ÁREA DE 600
M2 POR JATO DIRECIONADO, EXPURGO E
NEBULIZADOR, COM UTILIZAÇÃO DE
CINCO TIPOS DE INSETICIDAS, PARA O
CONTROLE DE FORMIGAS E BARATAS,
REVISÃO,
SUPERVISÃO
TÉCNICA
ESPECIALIZADA COM FORMULAÇÃO PARA
INSETOS,
BARATAS,
FORMIGAS
E
OUTROS, USO INTERNO, MAIS GEL
BARATA, MOSCAS, VALIDADE POR UM
ANO.
2,00
2 SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PARA Und
CONTROLE DE PRAGAS NO NÚCLEO
ESCOLAR ALDINO LÉO SCHEID COM ÁREA
DE 700 M2 POR JATO DIRECIONADO,
EXPURGO
E
NEBULIZADOR,
COM
UTILIZAÇÃO
DE
CINCO
TIPOS
DE
INSETICIDAS, PARA O CONTROLE DE
FORMIGAS
E
BARATAS,
REVISÃO,
SUPERVISÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA
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3

4

COM FORMULAÇÃO PARA INSETOS,
BARATAS, FORMIGAS E OUTROS, USO
INTERNO, MAIS GEL BARATA, MOSCAS,
VALIDADE POR UM ANO.
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE
AGUA DE FIBRA DE 15.000 L COM USO DE
PRODUTOS DE ACORDO COM AS NORMAS
SANITÁRIAS VIGENTES E COM REGISTRO
NO MS JUNTO A CRECHE JOÃO CLAUDIO
BEVILAQUA.
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE
AGUA DE FIBRA DE 10.000 L COM USO DE
PRODUTOS DE ACORDO COM AS NORMAS
SANITÁRIAS VIGENTES E COM REGISTRO
NO MS. JUNTO AO NÚCLEO ESCOLAR
ALDINO LEO SCHEID.

Und

2,00

Und

2,00

TOTAL DO LOTE

Valor total da proposta (por extenso): R$ ________ ( _______________).
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ (no mínimo, 60 - sessenta - dias da
data-limite para a entrega dos envelopes).
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO APÓS A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA.
_____________________________________
DATA:
____________________________________________
NOME E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 57/2022
PREGÃO No 38/2022

........................................................ inscrita no CNPJ n.º ....................., por intermédio de seu
representante legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de Identidade n.º
............................ CPF n.º ............................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art.
27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva:
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz( ).

_______________________________________________
data
_______________________________________________
Nome e assinatura do Representante Legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO ASSEGURANDO A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU
CONTRATAR COM A LICITANTE
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 57/2022
PREGÃO No 38/2022

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO – SC
REFERÊNCIA: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL
O(s) abaixo assinado(s), dirigente(s) da Empresa_____________________________________
Declara(m) que:
a).- A entidade não se encontra declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Direta ou
Indireta da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal;
b).- Nenhum dirigente está no exercício de mandato eletivo, nem exerce cargo de supervisão ou
assessoramento na Administração Pública.

_______________________, ______________________________
(local e data)

___________________________________
nome(s) e assinatura(s) do(s) dirigente(s) e respectivo(s) CPF
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CONTRATO Nº NumContrato
O Município de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica, de
direito público, inscrito no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n°
1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal Sr. DALVIR LUIZ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado no
prolongamento da Rua Verônica Scheid s/n, neste Município, inscrito no CPF nº
961.204.109-10, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa NomeContratado, Pessoa
jurídica, de direito privado, sito a EnderecoContratado, na cidade de CidadeContratado,
inscrita no CNPJ sob nº CNPJContratado, neste ato representado por seu sócio gerente, o
Sr. NomeRespContratado, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de
CidadeContratado, inscrito no CPF nº CPFContratado, doravante denominado
CONTRATADA, de comum, resolvem contratar o objeto pelas seguintes cláusulas que
segue:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
ObjetoContrato
CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS:
I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada
pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Processo Licitatório nº 57/2022,
Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
II – Da forma de Execução e do valor:
Os serviços contratados deverão ser fornecidos parceladamente, conforme
necessidade do Município, sendo, que o valor dos mesmos, obedecerá à tabela abaixo:

O valor total do contrato é de R$ ValorContrato ValorContratoExtenso, sendo que
nos preços acima, estão incluídos fretes, tributos e demais custos.
II - Da forma de pagamento:
O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, mediante a execução e
entrega dos serviços e fornecimento de Nota Fiscal, emitida pela contratada, da seguinte
forma:
A VISTA
III - Da Vigência:
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A Vigência deste contrato é do período de DataAssinatura até DataVencimento,
havendo interesse do Município o mesmo poderá ser aditado mediante realização de aditivo,
nos termos regulamentados no Art. 57 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993), além das hipóteses
previstas na Seção III, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).
IV - Do reajustamento:
Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que
justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666/93, de 21 de
junho de 1993, consolidada.
V - Da atualização.
A mora ocorrida entre a data fixada para o pagamento (vencimentos da obrigação),
até o efetivo pagamento, será calculado tomando-se por base a variação do IPCR (índice de
preços ao consumidor série r) ou outro índice que vier à substituir.
VII - Da Dotação Orçamentária.
Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato serão utilizados recursos
previstos no 2.015.3390.00 - 1001 - 38/2022 - Manutenção da Creche 2.016.3390.00 1001 - 43/2022
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB .
A
CONTRATADA declara ter examinado em detalhe a documentação objeto do presente
contrato e possuir condições de executá-lo dentro da melhor técnica.
VIII - Das compensações financeiras:
a) - O Município descontará o percentual de 1% (um por cento) do valor a cada dia
de atraso na entrega após emissão da ordem de fornecimento.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
I - Iniciar os serviços na data estabelecida pela Prefeitura, obedecendo a ordem de
serviços emitida pelo órgão Municipal competente.
II - Permitir que os prepostos do Município inspecionem a qualquer tempo e hora o
andamento dos Serviços.
III - Fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou
esclarecimentos sobre o andamento dos serviços.
IV - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e
providenciarias.
V - Formar o quadro de pessoal necessário a execução dos serviços objeto
contratado, pagando os salários, e demais despesas inerentes.
VI - O presente Contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a
Constituição de vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros
que a contratada colocar a serviço.
VII - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os
serviços contratados, em qualquer esfera.
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VIII - É de responsabilidade da contratada possíveis danos que possam afetar o
Município ou terceiros em qualquer caso, durante a execução do objeto contratado, bem
como custo para a reparação dos mesmos.
IX - Manter o Município permanentemente informado sobre o andamento dos
serviços e sua qualidade e orientações técnicas relacionados com o objeto contratado.
X – Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações
assumidas, em relação as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XI - Cumprir todas as demais obrigações constantes do processo Licitatório nº
57/2022, Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
I - Fiscalizar e controlar desde o início, até a aceitação definitiva do objeto
contratado.
II - Transmitir por escrito determinações sobre possíveis modificações.
III - Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas.
IV - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste
contrato e Processo Licitatório nº 57/2022, Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
CLAUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto, sem o consentimento
prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecido os limites legais permitidos.
II - Ocorrendo modificações e/ou alterações no objeto, o ajuste, será efetuado
mediante termo aditivo.
III - As comunicações entre as partes, em relação a assuntos deste contrato, poderão
ser formalizadas por escrito, e-mail, ou por qualquer meio de comunicação, porém quando
por escrito, será efetuado em duas vias, sendo uma destinada ao Contratado, o que
constituíra prova de sua efetiva entrega.
IV - A fiscalização e o controle aludidos na cláusula terceira, não implicarão qualquer
responsabilidade executiva por parte do Município, nem exoneração da Contratada no
cumprimento de qualquer das responsabilidades aqui assumida.
V - Os casos omissos a este contrato, reger-se-ão pela legislação pertinente a matéria
da Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o caso.
VI - Ficam fazendo parte integrante do presente as cláusulas fixadas no Processo
Licitatório nº 57/2022, Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
VII - O presente será juntado aos autos do Processo Licitatório nº 57/2022,
Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, bem como, no mesmo, serão registradas todas as
ocorrências e decididos as controvérsias administrativas.
VII – Fica por desde já, designado o Sr. xxxxxxxxxxxxx, Secretário da xxxxxxxxxxxx,
ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do
contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.
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CLAUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
O presente contrato, a qualquer momento, poderá ser rescindido por mútuo consenso,
ou conveniência administrativa, não lhe sendo devido qualquer valor, a título de indenização,
ou qualquer outro título presente ou futuramente sob qualquer alegação ou fundamento.
Em caso de rescisão contratual prevista no Art. 78 da Lei 8.666/93, por culpa do
contratado, fica estabelecida a multa de 10% sobre o valor do objeto contratado, atualizado
monetariamente pelos índices oficiais.
Presume-se culpa do contratado a ocorrência das hipóteses descritas nos incisos I a
XI do referido artigo supra mencionado.
CLAUSULA SÉTIMA - DO FORO:
Para as questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o
Foro da Comarca de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, com renuncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso
VIII do Art. 29 da Constituição Federal.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas
testemunhas, em quatro vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.
São Bernardino-SC, em DataExtensoAssinatura.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal

NomeRespContratado
Contratado

LUIZ HENRIQUE ZANOVELLO
Assessor Jurídico
OAB-SC 33.076
Testemunhas: ___________________

_________________________
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DECRETO MUNICIPAL Nº 060/2022

Publicação Nº 3840920

DECRETO Nº 060, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONVOCA PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, ETAPA MUNICIPAL DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RUDI MIGUEL SANDER, Prefeito de São Carlos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo o Artigo 53,
inciso VI da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental do Município de SÃO CARLOS,SC etapa municipal da 5ª Conferência
Nacional de Saúde Mental, com o tema: “A POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL COMO DIREITO: PELA DEFESA DO CUIDADO EM LIBERDADE,
RUMO A AVANÇOS E GARANTIA DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO SUS”.
Art. 2º A 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental será coordenada pela seguinte comissão organizadora:
I - Presidente: Dione Maria Godoy
II - Vice-presidente: Luciane Berá
III - Primeira Secretária: Michelle Brescovite
IV - Segunda Secretária: Marciane Paula Zilio
Art. 3º A 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental será realizada no dia 27/04/2022, no Auditório da Câmara Vereadores de São Carlos/SC.
Art. 4º O regimento interno da 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental será aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.
Art. 5º As despesas com a organização e realização da 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental correrão à conta de dotações orçamentárias do Fundo Municipal da Saúde.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
São Carlos/SC, em 19 de abril de 2022.
RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATUAL Nº 002/2022 - FCSC

Publicação Nº 3841767

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 261251E985BB4F7EE052BCBC698C1018A68E48F7
Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Adm. Nº
Processo Adm. nº:
Licitação:
Contratante.:
Contratada..:
Objeto ......... :
Valor .......... :
Vigência ..... :
Recursos ..... :

002/2022 - FCSC
002/2022 - FCSC
Inexigibilidade de Licitação nº 001/2022 – FCSC
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
INSTITUTO RENATO BORGHETTI DE CULTURA E MUSICA (IRB),
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FÁBRICA DE GAITEIROS NO
MUNICIPIO DE SÃO CARLOS/SC, VISANDO MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (ACORDEON DIATÔNICO)
PARA CRIANÇAS DE IDADE ENTRE 7 E 15 ANOS.
R$ 20.000,00 (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS REAIS)
19/04/2023
2.038.3390.00 - 00 – 283/2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL.

SÃO CARLOS/SC, 20 DE ABRIL DE 2022.
RUDI MIGUEL SANDER
PREFEITO

INEXIGIBILIDADE 001/2022 - FCSC

Publicação Nº 3839807
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EE5A448292FC2CD9FDB70F70F75F86CD2E70EDC2

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
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EXTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº. 002/2022 - FCSC
Inexigibilidade de Licitação nº 001/2022 – FCSC
Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FÁBRICA DE GAITEIROS NO MUNICIPIO DE SÃO CARLOS/SC, VISANDO
MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (ACORDEON DIATÔNICO) PARA CRIANÇAS DE IDADE ENTRE 7 E 15 ANOS.
CONTRATADA:
INSTITUTO RENATO BORGHETTI DE CULTURA E MUSICA (IRB)
CNPJ: 11.658.205/0001-85
RUA JULIO DE CASTILHOS, 1.420
BARRA DO RIBEIRO - RS
CEP: 92.870-000
VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO:
Valor do Contrato: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Dotação: 2.038.3390.00 - 00 - 283/2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL.
Justificativa: Fundamentada no art. 25, Caput da Lei n.8.666/93
Vigência: 31/12/2022
Sao Carlos/SC, 19 de abril de 2022.
RUDI MIGUEL SANDER
PREFEITO

PORTARIA Nº 0217/2022

Publicação Nº 3840675

Portaria Municipal n. 217 de 19 de abril de 2022.
AUTORIZA SERVIDORES MUNICIPAIS A MOVIMENTAR CONTAS BANCÁRIAS EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SÃO CARLOS
- SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Rudi Miguel Sander, Prefeito de São Carlos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 53, VI,
da Lei Orgânica Municipal,
“RESOLVE”
Art. 1º - Fica autorizada a Servidora Glacy Pacheco Dullius, inscrita no CPF sob o n. 625.204.909-34, Secretária de Assistência Social do
Município São Carlos - SC, nomeada pela Portaria Municipal n. 122 datada de 04 de dezembro de 2019, juntamente com o Servidor Jônatas
Antonio Biazus, inscrito no CPF sob o n. 036.369.009-35, Tesoureiro do Município de São Carlos - SC, nomeado pela Portaria Municipal n.
083/2017 datada de 12 de abril de 2017, a abrir e movimentar contas bancárias, solicitar saldos e extratos, efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico, liberar arquivos de pagamentos, emitir comprovantes, assinar termos de convênio e contratos de prestação de
serviços, enfim, tudo o que for necessário para a movimentação financeira das contas bancárias junto ao Banco do Brasil S/A, Agência de
São Carlos – SC, em nome do Fundo Municipal do Idoso de São Carlos - SC, CNPJ: 45.992.936/0001-84;
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São Carlos - SC, 19 de abril de 2022.
Rudi Miguel Sander
Prefeito
Registre-se e Publique-se.
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NOTA DE ANULAÇÃO PROCESSO 045-2022 - ADM

Publicação Nº 3839958

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B01789744C3F3B058708976BE900C45A6189E71E

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
NOTA DE ANULAÇÃO
Despacho de anulação do Processo
Administrativo nº 045/2022 – ADM,
Pregão Eletronico nº 011/2022 – ADM.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E VOLUMOSOS
ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC.
O Prefeito do Município de São Carlos/SC, Sr. Rudi Miguel Sander, no
uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal
nº 8.666/93 e sus alterações:
Considerando:
Que, constatado vício insanável no presente processo;
Resolve:
Anular o Processo Licitatório, e consequentemente a licitação em seu
todo, declarando como Licitação Fracassado.
São Carlos/SC, 06 de abril de 2022.

___________________________________
RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito
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TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE 001/2022 - FCSC

Publicação Nº 3839810

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 13D2B5009646F17D4EEB36AA626CCCC686B53022

FUNDACAO CULTURAL DE SAO CARLOS
Compras e Contratos
Termo Homologação - Demais Modalidades

Pág

1 / 1

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 18494 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número Minuta - Licitação: 2 codigoCliente: 18494 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: 0

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Inexigibilidade
Para Contratação de Serviços
1/2022
Processo Administrativo: 2/2022

O(a) Prefeito RUDI MIGUEL SANDER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
RATIFICAR
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Inexigibilidade nº. 1/2022, o(s) participante(s):

506150 - INSTITUTO RENATO BORGHETTI DE CULTURA E MUSICA (IRB)
Item Produto
1
IMPLANTAÇÃO
DO
PROJETO
FÁBRICA
GAITEIROS NO MUNICIPIO DE SÃO CARLOS/SC

DE

Unidade
SERVIÇO

Marca

Qtde
1

Valor Unitário
R$20.000,00

Valor Total
R$20.000,00

Total do Fornecedor:

R$20.000,00

Endereço Comercial Não Cadastrado, 19 de abril de 2022.

RUDI MIGUEL
Assinado de forma digital por RUDI
SANDER:8681192493 MIGUEL SANDER:86811924934
Dados: 2022.04.19 12:41:51 -03'00'
4 ___________________________________
RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO561202-501-IFPGKJDMGBJRXI-7 - Emitido por: NILMAR BONAFE

19/04/2022 12:39:17 -03:00

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2042

São Cristóvão do Sul
Prefeitura
2025/2022 - RETIFICADO

Publicação Nº 3839486

DECRETO N° 2025/2022
“DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – ACT/SME Nº 001/2022
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
ILSE AMÉLIA LEOBET, Prefeita Municipal de São Cristóvão do Sul, no uso de suas atribuições legais previstas, conferidas pelo artigo 79,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município de São Cristóvão do Sul,
DECRETA:
Art. 1º - Fica HOMOLOGADO o Resultado Final do Edital de Processo Seletivo Simplificado – ACT/SME n° 001/2022, conforme anexo I, parte
integrante e inseparável do presente.
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
São Cristóvão do Sul, 13 de abril de 2022.
ILSE AMÉLIA LEOBET
Prefeita Municipal
Publicado o presente decreto aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, no Mural Público situado na Portaria da Prefeitura Municipal.
VALMIR DA LEVE RODRIGUES
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças
DECRETO N° 2025/2022
ANEXO I
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022
RESULTADO FINAL
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

1º

Número de Inscrição do
Candidato(a)
03

2º

07

3º
4º
5º
6º
7º

05
04
02
06
01

Class.

Nome do Candidato(a)

Nota da prova de títulos

Resultado Final

Geise Fernandes do Prado
Daniela Aparecida
Rodrigues de Souza
Viviane Gonçalves
Adriéle Gonçalves da Silva
Débora Cristina de Jesus
Humberto José Ferraz
Mariana Mozzer de Oliveira

2,6

APROVADO

2,2

APROVADO

2,1
1,8
1,2
1,0
ZERO

APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
REPROVADO
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São Domingos
Prefeitura
DECRETO Nº 775 DE 14 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841031

DECRETO Nº 775 DE 14 DE ABRIL DE 2022.
Torna sem efeito o Decreto Nº 735, de 28 de março de 2022, o qual nomeou o candidato público aprovado em Processo Seletivo para o
serviço público municipal.
O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município, de 28/09/1990; Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/2008 atualizada; Lei Complementar Municipal nº 0042, de
04/04/2012, atualizada e Lei Complementar Municipal nº. 0045, de 06 de novembro de 2012;
• CONSIDERANDO que o servidor público nomeado pelo Decreto nº 735, de 28 de março de 2022, não tomou posse no prazo estabelecido
em Lei;
• CONSIDERANDO o princípio da legalidade e interesse público dos atos da administração
DECRETA:
Art. 1º Torna-se sem efeito o decreto nº 735 de 28 de março de 2022, que nomeou Giovane Picetti, para exercer o cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Domingos (SC), 14 de abril de 2022.
Marcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra.
Marcos André Morschheiser
Secretário de Administração e Fazenda

DECRETO Nº 778 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839844

DECRETO Nº 778, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Altera membros que compõem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.
O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
de 28/09/90; pela Lei Municipal nº 1.594, de 29/06/09; pelo artigo 58 da Lei Complementar Municipal nº 0018 de 28/01/08; e:
• Considerando o Ofício nº 19/2022 encaminhando pela Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
• Considerando que não haverá prejuízo ao interesse público;
• Considerando os princípios da legalidade e do interesse público dos atos da administração.
DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), para o biênio de 2022/2024,
os seguintes membros:
I – Do Governo Municipal:
a) Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:
Titular: Cristiane Ansolin
Suplente: Juliane Belle Vieira
b) Representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes:
Titular: Daniela de Marco Busato
Suplente: Salete Spanhol Sartori
c) Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Eleni Aparecida de Abreu
Suplente: Edizangela Comachio
d) Representantes da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda
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Titular: Maria Clara Barrionuevo Prado
Suplente: Cleici Cris da Costa
II – Representantes da Sociedade Civil:
a) Representante da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais:
Titular: Jucélia Meotti Araldi Aiolfi
Suplente: Jurema Bevilaqua Pertille
b) Clubes de Serviços – São Domingos
Titular: Rodrigo Scheffer
Suplente: Nédio Valgoi
c) Representante das APPs das Escolas situadas no Município:
Titular: Sandra Bigolin
Suplente: Tatiane Lazarotti
d) Representante da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL):
Titular: Eleandra Balena Maciel
Suplente: Débora Pompermaier
Art. 2º Os membros acima nomeados, não receberão qualquer tipo de remuneração, sendo considerado serviço de relevante interesse
público.
Art. 3º O mandato dos membros do conselho será de 02 (dois) anos, sendo permitida sua recondução.
Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 1116, de 03 de junho de 2020.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Domingos (SC), 19 de abril de 2022.
Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra.
Marcos André Morschheiser
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

DECRETO Nº 779 DE DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840102

DECRETO Nº 779 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS).
O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 100 da Lei Orgânica Municipal de 28/09/90, atualizada, pela Lei n. 998, de 18/12/95, pela Lei n. 1.585, de 06/04/09 e pela Lei n. 1.790, de 18/08/2016;
• Considerando os princípios da legalidade e do interesse público dos atos da administração.
DECRETA:
Art. 1º A Alteração da composição de dois membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, considerando as mudanças ocorridas no quadro de pessoal, a necessidade de substituição de representante governamental: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
sendo que atual Conselheiro titular é Samantha Salomé Sanches Ferreira; Secretaria de Administração e Fazenda, atual conselheira titular
Diana Maria de Paiss.
I – Do Governo Municipal:
a) Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:
Titular: Carina Tamanho
Suplente: Juliane Belle Vieira
b) Representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes:
Titular: Lidiane Menezes França
Suplente: Natalia Augusta Teixeira Peruzzo
c) Representante Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:
Titular: Samantha Salomé Sanches Ferreira
Suplente: Osmar Romani
d) Representante Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Eleni Aparecida de Abreu
Suplente: Edizangela Comachio
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e) Representante Secretaria de Administração e Fazenda:
Titular: Diana Maria de Paiss
Suplente: Marcos André Morschheiser
II - Representantes da Sociedade Civil
a) Representante Trabalhadores do SUAS:
Titular: Francismara Aparecida Mariani
Suplente: Julcemar Pereira
Titular: Luana Ribeiro Fereira
Suplente: Rozelaine Turmina Negretti
b) Representante dos Usuários da Assistência Social:
Titular: Dorilde Linhares
Suplente: Idaci Ribeiro Lemes de Lima
Titular: Suzana Mozena da Luz
Suplente: Vanderléia Imaculada Cenci
c) Representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais:
Titular: Sonolita Maria Cenci
Suplente: Leni Comachio Klein Lodi
§ 1º O mandato dos conselheiros será de 02 (dois) anos, permitida uma recondução, para o mandato imediatamente subsequente.
§ 2º Os membros do conselho não receberão qualquer remuneração, sendo considerado serviço de interesse público relevante.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Domingos (SC), 19 de abril de 2022.
Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra.
Marcos André Morschheiser
Secretário de Administração e Fazenda

DECRETO Nº 780 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840919

DECRETO Nº 780, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a nomeação de servidor público municipal.
O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, de 28/09/90, atualizada; na Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/08; no artigo 8º da Lei Complementar Municipal nº 002,
de 26/11/01, atualizada; e pela Lei Municipal nº 1.559, de 18/06/08; e:
CONSIDERANDO o princípio da legalidade e interesse público dos atos da administração;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor Luiz Eduardo Baldissera , para exercer o cargo de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, neste
Município de São Domingos (SC), enquadrado no Anexo III, Quadro de Cargos de Provimento em Comissão – Tabela de Cargos, Código
71.00, da Lei Complementar Municipal nº 042, de 04/04/2012, com efeitos a partir do dia 20 de abril de 2022
Parágrafo único. O servidor ora nomeado opta pelo Subsídio mensal de Vice-Prefeito Municipal.
Art. 2º As despesas provenientes do cumprimento deste decreto, correrão por conta das dotações constantes no orçamento geral do município.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Domingos (SC), 19 de abril de 2022.
Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra.
Marcos André Morschheiser
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
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Publicação Nº 3840750

EDITAL DE ALTERAÇAO 01
PROCESSO LICITATÓRIO PREFE Nº 032/2022
EDITAL Modalidade: “TOMADA DE PREÇOS” PREFE nº 008/2022
Viemos por meio deste fazer correções na clausula “9.1” do edital e também mesma correção no “item 5” do termo de referência onde o
valor de cada perfuração/poço estimado em R$ 38.670,00 (Trinta e Oito Mil Seiscentos e Setenta Reais), total global que deverá ser considerado com teto máximo será de R$ 193.350,00 (Cento e Noventa e três mil trezentos e cinquenta reais), tendo em vista que tais correções
trazem alteração na formação da propostas também será alterado os prazos que passam a vigorar o seguinte:
Recebimento dos envelopes: Até às 09h00min do dia 06 de maio de 2022.
Local: Setor de Protocolo – Anexo a Prefeitura Municipal.
Abertura dos envelopes: Dia 06 de maio de 2022 às 09:15 horas.
Local: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-SC, localizada na Rua Getúlio Vargas, 750 – Centro, CEP:
89835-000, Telefones: (49) 3443-0281.
Demais condições do edital permanecem inalteradas.
SÃO DOMINGOS, 19 de abril de 2022.
MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI
Prefeito Municipal

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO PREFE Nº 38/2022

Publicação Nº 3841721

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8A21C1DC7652476DEF9DCF0A9917B03F52F2C6CE

EXTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO PREFE Nº 38/2022
EDITAL Modalidade: “TOMADA DE PREÇOS” PREFE nº 09/2022

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que fará realizar
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA EM REGIME DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (POR ETAPAS), conforme especificação neste Edital e seus anexos, consoante ao disposto no Edital de
Chamamento nº 0001/2021 na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e nº 147/14 e demais normas pertinentes.
Recebimento dos envelopes: Até às 08h45min do dia 09 de maio de 2022.
Local: Setor de Protocolo – Anexo a Prefeitura Municipal.
Abertura dos envelopes: Dia 09 de maio de 2022 às 09:00 horas.
Local: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-SC, localizada na Rua Getúlio Vargas, 750 – Centro, CEP:
89835-000, Telefones: (49) 3443-0281.
Autenticação de documentos por servidor público municipal de SÃO DOMINGOS-SC, será realizado até dia 06/05/2022 as 17:00 horas, não
podendo mais ser feito após o horário nem no dia do certame.
1. DO OBJETO:
1.1. Tem por objeto o presente edital a Contratação de Empresa de Engenharia para REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL
BRANCA DE NEVE.
1.1.1. Com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme descrito no Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma e Projetos anexos
ao presente.
1.1.2. Recursos do Estado de Santa Catarina, PROC.SCC17517/2021/Trans. Especial
1.2. Valores estimados do Edital são:
a) O valor estimado da obra máximo em R$ 163.706,90 (Cento e sessenta e três mil, setecentos e seis reais com noventa centavos).
1.3. O Edital e seus Anexos estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal, no seguinte endereço: http://www.saodomingos.sc.gov.br,
ou no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS, localizada na Rua Getúlio Vargas, 750 – Centro, CEP: 89835-000, na
cidade de SÃO DOMINGOS., das 08:00 às 12:00 e das 13:30 as 17:30, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados e pontos facultativos.
SÃO DOMINGOS, 19 de abril de 2022.
MÁRCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 446 DE 13 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841006

PORTARIA Nº 446 DE 13 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de progressão por grau de instrução a servidora pública municipal, portadora de certificado de conclusão do curso
de graduação.
O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal
de 28/09/1990; pela Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/2008 atualizada; de acordo com o artigo 185 da Lei Complementar
Municipal nº 0045, de 26/11/2012 atualizada e pela Lei Complementar nº 0042, de 04/04/2012 atualizada;
· Considerando a apresentação de Certificado do Curso Superior de Serviço Social;
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedido o Adicional pela Progressão por Grau de Instrução em razão da conclusão do ensino superior, na ordem de 10% (dez
por cento), sobre o vencimento base, a partir do dia 01 de abril de 2022 a servidora Vanderléia Goltz, ocupante do cargo efetivo de Técnico
em Enfermagem a partir do dia 01 de abril de 2022.
Art. 2º As despesas provenientes do cumprimento desta portaria, correrão por conta das dotações constantes no orçamento geral do município.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 01 de abril de 2022.
São Domingos (SC), 13 de abril de 2022.
Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
Marcos André Morschheiser
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 448 DE 14 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841170

PORTARIA Nº 448 DE 14 DE ABRIL DE 2022.
Concede férias ao servidor público municipal, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 100 da Lei Orgânica Municipal de 28/09/1990; Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/2008 atualizada; Lei Complementar nº 0017, de 21 de
dezembro de 2007; Lei Complementar nº 0042, de 04/04/2012 atualizada; Lei Complementar nº 0045, de 06/11/2012 atualizada; e Lei
Complementar 059 de 16 de agosto de 2018 e:
• Considerando requerimento protocolado sob o nº 1615/2022 junto ao Setor de Pessoal;
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida FÉRIAS ao servidor público municipal, conforme segue:
SERVIDOR

CARGO

PERIODO AQUISITIVO

Juliano Eli Marchetti

Assessor de Secretaria

22/01/21 a 21/01/22

DIAS
30

GOZO
02/05/2022 a 31/05/2022

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Domingos (SC), 14 de abril de 2022.
Márcio Luiz BigolinGrosbelli
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
Marcos André Morschheiser
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
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Publicação Nº 3841022

PORTARIA Nº 449 DE 14 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de progressão por grau de instrução a servidora pública municipal.
O Prefeito Municipal de São Domingos,Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal
de 28/09/1990; pela Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/2008 atualizada; de acordo com o artigo 185 da Lei Complementar
Municipal nº 0045, de 26/11/2012 atualizada e pela Lei Complementar nº 0042, de 04/04/2012 atualizada;
• Considerando a apresentação de Certificado de Pós–GraduaçãoLato Sensu,especialização Saúde Pública com Ênfase em Saúde da Família
– área de conhecimento Saúde e bem Estar;
• Considerando Parecer Jurídico;
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedido o Adicional pela Progressão por Grau de Instrução pela conclusão do curso regular de pós-graduação, na ordem de
15% (quinze por cento), sobre o vencimento base, a partir do dia 01 de abril de 2022, a servidora Vanderléia Goltz, ocupante do cargo
efetivo de Técnico em Enfermagem.
Art. 2º As despesas provenientes do cumprimento desta portaria, correrão por conta das dotações constantes no orçamento geral do município.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de abril de 2022.
São Domingos (SC), 14 de abril de 2022.
Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
Marcos André Morschheiser
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 450 DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841177

PORTARIA Nº 450, DE 18 DE ABRIL DE 2022
Concede afastamento legal a Servidora Pública Municipal.
O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município, de 28/09/1990 atualizada; Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/2008 atualizada; Lei Complementar Municipal nº
0045, de 06/11/2012; Lei Complementar Municipal 0042, de 04/04/2012 atualizada; e Lei Complementar municipal 0043 de 26/07/2012:
• Considerando documento apresentado no Setor de Pessoal nesta data;
• Considerando Art. 10 letra b, da Lei Complementar nº 0043, de 26/07/12;
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedido afastamento legal a servidora pública municipal, Marli Jacinta Loraschi, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, para ausentar-se do serviço, sem prejuízo de seus direitos, por 05 (cinco) dias consecutivos, em razão do falecimento de sua irmã,
no período de 12 de abril de 2022 a 16 de abril de 2022.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 12 de abril de 2022.
São Domingos (SC), 18 de abril de 2022
Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra.
Marcos André Morschheiser
Secretário de Administração e Fazenda
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PORTARIA Nº 453 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840913

PORTARIA Nº 453 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Concede férias a servidora pública municipal, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 100 da Lei Orgânica Municipal de 28/09/1990; Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/2008 atualizada; Lei Complementar nº 0017, de 21 de
dezembro de 2007; Lei Complementar nº 0042, de 04/04/2012 atualizada; Lei Complementar nº 0045, de 06/11/2012 atualizada; e Lei
Complementar 059 de 16 de agosto de 2018 e:
• Considerando requerimento protocolado junto ao Setor de Pessoal;
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida FÉRIAS a servidora pública municipal, conforme segue:
SERVIDOR

CARGO

PERIODO AQUISITIVO

Aline Griss

Secretária Municipal de Assis07/01/2022 a 06/01/2022
tência Social

DIAS
12

GOZO
02/05/2022 a 13/05/2022

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Domingos (SC), 19 de abril de 2022.
Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
Marcos André Morschheiser
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 454 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3841001

PORTARIA N° 454, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a revogação de ato oficial.
O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 100 da Lei Orgânica do Município, de 28/09/1990, atualizada; Lei Municipal nº 059 de 16/08/18, Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/2008,
atualizada; Lei Complementar Municipal nº 0042, de 04/04/2012, atualizada e Lei Complementar Municipal nº 0045, de 06/11/2012, atualizada; e:
• Considerando o princípio da legalidade e interesse público dos atos da administração;
RESOLVE:
Art. 1º Fica revogada a Portaria nº 342, de 14 de fevereiro de 2022, que designou para responder pela Secretaria de Agricultura e meio
Ambiente do Município de São Domingos o servidor, Renato de Jesus Marques, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Transportes
Obras e Serviços Públicos a partir desta data.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Domingos (SC), 19 de abril de 2022.
Marcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra.
Marcos Andre Morschheiser
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
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PORTARIA Nº 455 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840906

PORTARIA Nº 455 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Concede férias a servidora pública municipal, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 100 da Lei Orgânica Municipal de 28/09/1990; Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/2008 atualizada; Lei Complementar nº 0017, de 21 de
dezembro de 2007; Lei Complementar nº 0042, de 04/04/2012 atualizada; Lei Complementar nº 0045, de 06/11/2012 atualizada; e Lei
Complementar 059 de 16 de agosto de 2018 e:
• Considerando requerimento protocolado junto ao Setor de Pessoal;
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida FÉRIAS a servidora pública municipal, conforme segue:
SERVIDOR

CARGO

PERIODO AQUISITIVO

Pamela Piceti Grosbelli

Farmacêutico

02/12/20 a 01/12/2021

DIAS
10

GOZO
02/05/2022 a 11/05/2022

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Domingos (SC), 19 de abril de 2022.
Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
Marcos André Morschheiser
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 456 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840070

PORTARIA Nº 456, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DESIGNA PREGOEIRO SUBSTITUTO PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO FMS 10 PP 006 DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas no inciso VI do artigo 100
da Lei Orgânica do Município; pelo disposto no artigo 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, atualizada; e;
• Considerando o Decreto nº 020, de 10/03/06, que aprova o regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências;
• Considerando o atestado médico apresentado pela Pregoeira municipal;
• Considerando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e eficiência;
RESOLVE:
Art. 1º Fica designado Pregoeiro Municipal o servidor público Paulo Jung, para a realização do Pregão FMS 10 PP 006 de 2022.
Art. 2º Fica delegada competência ao Pregoeiro ora designado para assinar e divulgar todos os atos referente a presente licitação na forma
do art. 40 da Lei n. 8.666/93.
Art. 3º Este portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Domingos (SC), 19 de abril de 2022.
Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra.
Marcos André Morschheiser
Secretário de Administração e Fazenda
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Câmara Municipal
DECRETO23

Publicação Nº 3840201

DECRETO LEGISLATIVO Nº 023, DE 19.04.2022
“DECRETA PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Presidente da Câmara de Vereadores de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal.
Considerando o feriado de Tiradentes no dia 21 de Abril;
Considerando que não haverá nenhum prejuízo ao interesse público;
DECRETA:
Art. 1º. PONTO FACULTATIVO no dia 22 de abril de 2022 (sexta-feira), na Câmara de Vereadores de São Domingos-SC.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Vereadores de São Domingos - SC, aos 19 de abril de 2022.
PAULO CESAR DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal
Este Decreto Legislativo foi registrado e publicado em data supra.
ANDREI POGGERE DE OLIVEIRA
1º Secretário
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São Francisco do Sul
Prefeitura
ANEXO III - NOTIFICAÇÃO EDITAL 006-2022

Publicação Nº 3841044

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO SUL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ANEXO III - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL n° 06/2022

Pelo presente, a Autoridade de Trânsito Municipal, nos termos da Lei 2.480, de 10 de dezembro de 2021, face a impossibilidade de notificação pessoal, NOTIFICA pelo presente, o proprietário/responsável legal do veículo abaixo descrito, para que o mesmo promova a remoção voluntária do mesmo,
em até 48h (quarenta e oito horas) após publicação desta Notificação, sob pena de remoção pelo Poder Público Municipal, ao depósito de veículos
apreendidos.

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO / PROPRIETÁRIO
Placa:

UF:

Município:

Marca/Modelo

GSJ2775
RENAVAN:
668***70

SC

Xaxim
CHASSI:
*****

GM/Vectra

Espécie:
Passeio
Cor
PRETA

Localização Atual do Veículo:
Endereço: RUA Fabricio Maia Moreira

n° 453

Bairro: Acaraí

Complemento: LADO CASA N° 453
Proprietário:
CLENIR MAIER

CPF/CNPJ:
788******00

Endereço DETRAN/SC:
RUA JOÃO LUNARDI

n°
430

Bairro:
CENTRO

Município:
Xaxim

UF:
SC

CEP
89825-000

OBSERVAÇÕES:
O veículo denunciado está ESTACIONADO a mais de 15 dias no local, prejudicando a mobilidade e trazendo riscos aos pedestres e demais motoristas, com acúmulo de lixo debaixo do mesmo, impossibilitando a limpeza urbana da via, com lona protegendo vidro do motorista, sinais de acidente
com véiculo no parachoque dinteiro. PORTANTO, CARACTERIZANDO O ABANDONO DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA, ESTANDO APTO A REMOÇÃO NOS
TERMOS DA LEI 2.480/2021.
Sendo removido ao depósito de veículos, o mesmo ficará à disposição do proprietário/responsável legal pelo prazo de 90 dias.
Após este prazo o mesmo poderá ser levado a hasta pública (Leilão).
A remoção do veículo abandonado, não isenta e não cancela tributos incidentes sobre o mesmo.
São Francisco do Sul, 23 de março de 2022.

Diretor-Geral do DEMTRAN

CONVOCAÇÃO 004 BIBLIOTECÁRIO 001.2021

Publicação Nº 3841062

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 004
DO PROCESSO SELETIVO 001/2021
A Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul considerando a necessidade de manutenção de serviços públicos essenciais convoca o(s) candidato(s) classificado(s) conforme necessidade para preenchimento de vagas do Processo Seletivo n° 001/2021, a se apresentar no prazo
de 03 (três) dias úteis, a contar de 20 de Abril de 2022, na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, sito a Praça Dr. Getúlio Vargas – n°
01, Centro, no horário 08h30 às 13h30, munidos da documentação conforme edital para contratação.
Sendo que, maiores informações poderão ser obtidas através do fone (47) 3471-2242.
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Função: BIBLIOTECÁRIO
Classificação
5°
6°

Nome
GILMAR GOMES DE BARROS
KARINE SPADOTTO

Inscrição
6832/2021
7463/2021

Pontuação
9,00
1,00

São Francisco do Sul – SC, 19 de Abril de 2022.
Carlos Roberto Nunes
Secretário Municipal de Administração e
Gestão de Pessoas

CONVOCAÇÃO 011 SELETIVO 015.2021

Publicação Nº 3841077

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 011
DO PROCESSO SELETIVO 015/2021
A Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul considerando a necessidade de manutenção de serviços públicos essenciais convoca o(s) candidato(s) classificado(s) conforme necessidade para preenchimento de vagas do Processo Seletivo n° 015/2021, a se apresentar no prazo
de 03 (três) dias úteis, a contar de 20 de Abril 2022, na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, sito a Praça Dr. Getúlio Vargas – n° 01,
Centro, no horário 08h30 às 13h30, munidos da documentação conforme edital para contratação.
Sendo que, maiores informações poderão ser obtidas através do fone (47) 3471-2242.
Função: MOTORISTA
Classificação
22º

Nome
EDEVILSON ORLANDO BORBA

Inscrição
31462/2021

Pontuação
5,48

São Francisco do Sul – SC, 19 de Abril de 2022.
Carlos Roberto Nunes
Secretário Municipal de Administração e
Gestão de Pessoas

CONVOCAÇÃO 031 PROCESSO SELETIVO 002.2020

Publicação Nº 3841088

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 031
DO PROCESSO SELETIVO 002/2020
A Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul considerando a necessidade de manutenção de serviços públicos essenciais convoca o(s) candidato(s) classificado(s) conforme necessidade para preenchimento de vagas do Processo Seletivo n° 002/2020, a se apresentar no prazo
de 07 (sete) dias úteis, a contar de 20 de Abril de 2022, na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, sito a Praça Dr. Getúlio Vargas – n°
01, Centro, no horário 08h30 às 13h30, munidos da documentação e exames conforme edital para contratação.
Sendo que, solicitamos que os candidatos convocados entre em contato pelo telefone (47) 3471-2242, para agendar o atendimento para o
recebimento da documentação para contratação.
Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Classificação
42°

Nome
LILIANE ESTACIO DA ROCHA

Inscrição
017

Pontuação
0,0

São Francisco do Sul – SC, 19 de Abril de 2022.
Carlos Roberto Nunes
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3840127

DECRETO Nº 3.920, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO.
O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul em exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, inciso VI, da Lei
Orgânica do Município;
DECRETA:
Art. 1º Fica incluído ao orçamento do exercício de 2022 na categoria econômica e grupo de natureza de despesa 33 e 44, Modalidade de
Aplicação 90, os Vínculos de Recurso nos seguintes Projetos Atividades:
25 - Fundo Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
2119 - Manutenção da Atenção Básica
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
0378000000 – Emendas Parlamentares Individuais
0338010000 – Piso de Atenção Básica PAB
2120 - Manutenção da Saúde da família
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
036705000000 – Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS Estado
03381500 - TRANSF. SUS PMAQ – DESEMPENHO
2123 - Manutenção Atenção da MAC Ambulatorial e Hospitalar
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
01381000 - Média e alta compl. Ambul. e Hosp.-MAC
2125 - Manutenção Centro de Atenção Psicossocial - CAPS
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03381600 - Transf. - SUS/CAPS
2129 - Manutenção Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03381900 - Transf - SUS -Vigilância em Saúde-Despesas Diversas
03380800 - Vig.em saúde -dst/adis e hepatite virais
2133 - Alimentação e Nutrição
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03382100 - Gestão do SUS
1054 - Construção de Unidade Básica de Saúde
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 - Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações diretas
01020000 - Rec.de impostos e de transf.imp-saúde
Art. 2º Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.665.169,32 (dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, cento e
sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) ao orçamento do Fundo Municipal de Saúde do corrente exercício, de conformidade com o
inciso IV do art. 9º da Lei Municipal nº 2.486, de 21 de dezembro de 2021, que aprovou o orçamento para o exercício de 2022, combinado
com o inciso I, §1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na seguinte dotação orçamentária:
25 - Fundo Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
2119 - Manutenção da Atenção Básica
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
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3339000000000000000 - Aplicações direta
03780000 – Emendas Parlamentares Individuais ............................................. R$ 700.000,00
03380100 – Piso de Atenção Básica PAB ..........................................................R$ 594.306,84
2120 - Manutenção da Saúde da família
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03670500 – Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS Estado .......... R$ 200.000,00
03381500 - TRANSF. SUS PMAQ - DESEMPENHO .........................................R$ 400.000,00
2123 - Manutenção Atenção da MAC Ambulatorial e Hospitalar
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03381000 - Média e alta compl. Ambul. e Hosp.-MAC .....................................R$ 268.743,91
2125 - Manutenção Centro de Atenção Psicossocial - CAPS
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03381600 - Transf. - SUS/CAPS ..........................................................................R$ 200.00,00
2129 - Manutenção Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03381900 - Transf - SUS -Vigilância em Saúde-Despesas Diversas .............. R$ 94.909,46
03380800 - Vig.em saúde -DSTs/AIDS e hepatite virais ..................................... R$ 39.572,65
2133 - Alimentação e Nutrição
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03382100 - Gestão do SUS ................................................................................... R$ 53.636,46
1054 - Construção de Unidade Básica de Saúde
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 - Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações diretas
03020000 - Rec.de impostos e de transf.imp-saúde ......................................... R$ 114.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .............................................................................. R$ 2.665.169,32
Art. 3º Os recursos necessários à execução do artigo anterior, ocorrerão por conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial
do exercício anterior com as Fontes de Recursos 0378000000, 03020000, 3382100, 03380800, 03381900, 03381600, 03381000, 03381500,
036705000, 03380100 e03780000.
Art. 4º A Lei de Diretrizes Orçamentárias passam a incorporar as alterações deste Decreto, em conformidade com o Art. 3º, da Lei 2.448,
de 04 de outubro de 2021.
Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-la com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.
Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Francisco do Sul – SC, 19 de abril de 2022.
GODOFERDO GOMES MOREIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANA MARIA SCHIOCCHET
Secretária Municipal de Finanças

Publicado em ___/___/______.
Edição DOM nº ________.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Justificamos a presente suplementação, por Superávit Financeiro do exercício anterior para complementar a execução de Ações de Serviços
Públicos em Saúde, no tocante à obra de reforma do ESF a localidade de Enseada e aquisição de matérias de consumo e contratação de
serviços em diversas área dentro da Estrutura do Fundo Municipal de Saúde.
São Francisco do Sul – SC, 19 de abril de 2022.
GOPDOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.921/2022

Publicação Nº 3840138

DECRETO Nº 3.921, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO.
O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul em exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, inciso VI, da Lei
Orgânica do Município;
DECRETA:
Art. 1º Fica incluído ao orçamento do exercício de 2022 na categoria econômica e grupo de natureza de despesa 33 e 44, Modalidade de
Aplicação 90, os Vínculos de Recurso nos seguintes Projetos Atividades:
27 - Fundo Municipal de Assistência Social -FAS
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
2043 - Gestão da Proteção Social Especial de Alta Complexidade
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03610000 - Transferência s de Convênios - Estado/Assistência Social
03640000 –Transferência Convênio Estado
03350300 - Transf. de recursos do fnas
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 - Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações diretas
03610000 - Transferência s de Convênios - Estado/Assistência Social
03640000 –Transferência Convênio Estado
2070 - Gestão da Proteção Social Básica
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03610000 - Transferência s de Convênios - Estado/Assistência Social
03350300 - Transf. de recursos do fnas
03359000 – apoio a Pessoa Idosa
03340000 - Transferência Convênio União
0300000 – Recursos Ordinários
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 - Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações diretas
03610000 - Transferência s de Convênios - Estado/Assistência Social
03640000 –Transferência Convênio Estado
0300000 – Recursos Ordinários
2071 - Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexidade
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03610000 - Transferência s de Convênios - Estado/Assistência Social
03640000 –Transferência Convênio Estado
01350100 - Progr. pessoa portadora def. física ppd
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 - Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações diretas
03610000 - Transferência s de Convênios - Estado/Assistência Social
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03640000 –Transferência Convênio Estado
2072 - Gestão do Cadastro Único - Bolsa Família
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03350200 - Bolsa família
2073 - Gestão dos Benefícios Eventuais
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03610000 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social
2082 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03350300 - Transf. de recursos do fnas
Art. 2º Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 835.886,07 (oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis
reais e sete centavos) ao orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social do corrente exercício, de conformidade com o inciso IV do art.
9º da Lei Municipal nº 2.486, de 21 de dezembro de 2021, que aprovou o orçamento para o exercício de 2022, combinado com o inciso I,
§1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na seguinte dotação orçamentária:
27 - Fundo Municipal de Assistência Social -FAS
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
2043 - Gestão da Proteção Social Especial de Alta Complexidade
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03610000 - Transferência s de Convênios – Estado/Assistência ..........R$ 100.959,01
03640000 –Transferência Convênio Estado ........................................... R$ 877,94
03350300 - Transf. de Recursos do FNAS ............................................R$ 4.218,59
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 - Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações diretas
03610000 - Transferência s de Convênios - Estado/Assistência ...........R$ 46.888,53
03640000 –Transferência Convênio Estado ........................................... R$ 134,79
2070 - Gestão da Proteção Social Básica
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03610000 - Transferência s de Convênios - Estado/Assistência ..........R$ 75.307,12
03350300 - Transf. de recursos do fnas ................................................R$ 122.528,41
03359000 – apoio a Pessoa Idosa .........................................................R$ 4,76
03340000 - Transferência Convênio União ............................................. R$ 345,51
0300000 – Recursos Ordinários .............................................................R$ 6.878,54
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 - Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações diretas
03610000 - Transferência s de Convênios - Estado/Assistência ..........R$ 97.925,95
03640000 –Transferência Convênio Estado .........................................R$ 2.203,99
0300000 – Recursos Ordinários ............................................................R$ 30.000,00
2071 - Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexidade
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03610000 - Transferência s de Convênios - Estado/Assistêncial .........R$ 58.192,64
03640000 –Transferência Convênio Estado .........................................R$ 23,50
03350100 - Progr. pessoa portadora def. física ppd .............................. R$ 6.482,36
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 - Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações diretas
03610000 - Transferência s de Convênios - Estado/Assistência .........R$ 24.041,73
03640000 –Transferência Convênio Estado .........................................R$ 2.721,81
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2072 - Gestão do Cadastro Único - Bolsa Família
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03350200 - Bolsa família ........................................................................R$ 18.565,87
2073 - Gestão dos Benefícios Eventuais
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03610000 - Transferência s de Convênios - Estado/Assistência ..........R$ 88.047,71
2082 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações direta
03350300 - Transf. de recursos do fnas .............................................R$149.537,31
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ............................................................. R$ 835.886,07
Art. 3º Os recursos necessários à execução do artigo anterior, ocorrerão por conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial
do exercício anterior com as Fontes de Recursos: 03610000, 03640000, 03350300, 03350100, 03359000, 03340000 e 03350200.
Art. 4º A Lei de Diretrizes Orçamentárias passam a incorporar as alterações deste Decreto, em conformidade com o Art. 3º, da Lei 2.448,
de 04 de outubro de 2021.
Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-la com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.
Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Francisco do Sul – SC, 19 de abril de 2022.
GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANA MARIA SCHIOCCHET
Secretária Municipal de Finanças

Publicado em ___/___/______.
Edição DOM nº ________.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Justificamos a presente suplementação, por Superávit Financeiro do exercício anterior dos recursos advindos do Fundo Estadual de Assistência Social e do Fundo Nacional de Assistência Social , que tem por objetivo garantir a oferta de serviços visando a melhoria e qualidade
destes aos usuários, levando ao fortalecimento das proteções e permitindo a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e
ao indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social de para complementar a execução de Ações de Serviços Públicos em Saúde, no
tocante à obra de reforma do ESF a localidade de Enseada e aquisição de matérias de consumo e contratação de serviços em diversas área
dentro da Estrutura do Fundo Municipal de Saúde.
São Francisco do Sul – SC, 19 de abril de 2022.
GOPDOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.922/2022

Publicação Nº 3840142

DECRETO Nº 3.922, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 2.515, DE 13 DE ABRIL DE
2022.
O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, inciso VI, da Lei Orgânica do
Município, e em conformidade com a Lei nº 2.515, de 13 de abril de 2022;
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DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 295.0000,00 (Duzentos e noventa e cinco mil reais), ao orçamento do corrente exercício, de conformidade com a Lei Municipal nº 2.486, de 21 de dezembro de 2021, que aprovou o orçamento para o exercício de
2022 combinado com o inciso III, § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, nas seguintes dotações orçamentárias:
14 - Secretaria Municipal de Educação
001 - Gerência de Ensino
1015 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção das Escolas
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 – Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações diretas
01371500 - Outros Rec. Fundo Nac. Desen. Educação FNDE R$ 295.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 295.000,00
Art. 2º Como fonte de recursos para abertura do Crédito Adicional suplementar que trata o art. 1º, deste Decreto, será utilizado o recurso
proveniente de anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
14 - Secretaria Municipal de Educação
001 - Gerência de Ensino
1017 - Aquisição de Equipamentos nas Escolas
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 – Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações diretas
01371500 - Outros Rec. Fundo Nac. Desen. Educação FNDE R$ 295.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO R$ 295.000,00
Art. 3º A Lei de Diretrizes Orçamentárias passa a incorporar as alterações deste Decreto, em conformidade com o Art. 3º, da Lei 2.448, de
04 de outubro de 2021.
Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-la com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.
.
São Francisco do Sul – SC, 19 de abril de 2022.
GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
Prefeito Municipal
ANA MARIA SCHIOCCHET
Secretária Municipal de Finanças
Publicada em ____/____/_____. Edição DOM nº ______ .
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EDITAL TP. 045-2022

Publicação Nº 3839978

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul

Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fone (047) 3471-2230
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC, torna público que realizará em sua sede, sita na
Praça Dr. Getúlio Vargas, 01, Centro, nesta cidade, na Secretaria de Administração e Gestão de
Pessoas, uma licitação sob a modalidade de TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO, com regime
de execução por empreitada por preço global, conforme especificações constantes neste edital e
seus anexos, e em conformidade com a Lei nº 8.666/93 alterada pela Lei nº 8.883/94 e Lei
9.648/98 e pelas especificações e condições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1 – Esta licitação tem por objeto Contratação de empresa especializada para execução de obra
de pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Matilde F. Furtado, bairro Paulas, neste
Município, conforme especificações e seus anexos, partes integrantes deste edital.
2. DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS
2.1 Os envelopes com a documentação para habilitação e, técnica e comercial deverão ser
entregues até as 08:30 hs do dia 09 de maio de 2022 no setor de LICITAÇÕES, sito na Praça Dr.
Getúlio Vargas, 01, Centro. A abertura dos envelopes nº 01 (documentação para habilitação), darse ás 09 hs do dia 09 de maio de 2022.
2.1.2 O endereço para a entrega dos envelopes é:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
SETOR DE LICITAÇÕES
Praça Getúlio Vargas n. º 01, Centro Histórico, São Francisco do Sul.
A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO
2.1.3 O endereço para abertura dos envelopes é:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
SALA DE REUNIÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES
Praça Getúlio Vargas n. º 01, Centro Histórico, São Francisco do Sul.
2.2 Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil
subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou
fato imprevisível.
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2.3 Os envelopes de documentação e proposta encaminhados à Comissão de Licitação após a data
e horário fixados no presente Edital, serão devolvidos, ainda fechados, aos respectivos
remetentes.
2.4 As empresas interessadas que pretenderem obter esclarecimentos sobre o Edital e seus
anexos
deverão
solicitá-los
por
escrito,
através
de
e-mail
(gerencia.licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br ou licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br), ou
protocolados no Setor de Protocolos da Administração Municipal, enviados a Comissão de
Licitação para Obras e Serviços de Engenharia, até 02 (dois) dias antes da data estabelecida para a
apresentação das propostas. A Entidade de Licitação responderá por escrito, às solicitações de
esclarecimentos recebidas tempestivamente e encaminhará cópias das respostas, incluindo
explicações sobre as perguntas, sem identificar sua origem, a todos que já tenham retirado ou
venham a retirar o Edital, no seguinte endereço:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
SETOR DE LICITAÇÕES
Praça Getúlio Vargas n. º 01, Centro Histórico, São Francisco do Sul
CEP: 89240-000
A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Telefone: (47) 3471-2230
3. DA REPRESENTAÇÃO
3.1 As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um representante, com
poderes para intervir nas fases do procedimento licitatório, desde que o mesmo exiba, no ato da
entrega dos envelopes, documento que o identifique como representante da Licitante; caso
contrário ficará impedido de manifestar-se e/ou responder pela empresa.
3.2 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais
de uma Licitante.
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 – Serão admitidas a participar desta licitação somente pessoas jurídicas, regularmente
constituídas e devidamente cadastradas no cadastro de fornecedores do Município, ou que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação e a compatibilidade do seu ramo
de atuação com o objeto do presente edital, não sendo admitido consórcio.
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4.2 – As empresas interessadas deverão estar cadastradas como fornecedor do Município de São
Francisco do Sul, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.
4.2.1 Para os participantes interessados não portadores do certificado de registro cadastral
de fornecedores do Município de São Francisco do Sul, os mesmos deverão apresentar, junto
ao
Setor
de
Licitações
da
PREFEITURA,
através
do
e-mail
licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br, até o 3º (terceiro) dia anterior à data limite do
recebimento das propostas, a documentação exigida que deverá satisfazer os artigos 27 a
31, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações, conforme listagem expressa no link
www.saofranciscodosul.sc.gov.br/licitacao/304/documento-para-cadastro-de-fornecedores01.
4.3 – As empresas deverão cadastrar, preferencialmente, sua proposta no link
https://saofranciscodosul.atende.net/servicos, a fim de confirmar o cadastrado da empresa e seu
representante junto ao portal do atente.net, preenchendo todos os dados solicitados.
4.2 – Não será admitida a participação de proponentes:
4.2.1 – Em falência ou concordata, que se encontrarem em processo de recuperação judicial
ou extrajudicial sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.2.2 – Punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração
usuária do Cadastro Central de Fornecedores do Município de São Francisco do Sul, durante
o prazo estabelecido para a penalidade;
4.2.3 – Que tenha sido declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração direta ou
indireta, com qualquer órgão PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL ou do DISTRITO
FEDERAL, ou ainda, que esteja com direito de participar de licitação suspensa;
4.2.4 – Cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do
órgão licitante.
5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
5.1. Os documentos relativos à habilitação (Envelope n.º 1) e à proposta (Envelope n.º 2) serão
apresentados em uma única via, em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente
autenticada por cartório competente, ou por servidor da Administração Municipal, devidamente
designado por meio de Portaria, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.
5.1.1 As cópias de documentos obtidos via Internet não necessitam de autenticação, pois os
mesmos serão confirmados pela mesma via, pela Comissão Especial de Licitação.
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5.1.2 Certidões e dentre outros documentos emitidos pela Prefeitura de São Francisco do Sul, caso
não estejam autenticados conforme item 5.1, estarão sujeitos à diligências durante a sessão pela
Comissão Permanente de Licitações, a qual conduzirá o certame.
5.2. Os documentos relativos à habilitação e à proposta deverão ser entregues sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas em envelopes devidamente fechados, separados e identificados
apropriadamente, nos termos dos itens 06 e 07.
5.3. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta, independente do resultado do processo licitatório.
5.4. As Licitantes deverão considerar que as propostas deverão permanecer válidas pelo prazo
mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data final estabelecida para entrega das mesmas. Em
circunstâncias excepcionais, o Município poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade das
propostas, por escrito, não sendo admitida introdução de quaisquer modificações na proposta.
5.5. Nos termos do inciso III, do artigo 31 da Lei Federal n.º 8.666/93, a Garantia da Proposta,
limitada a 1% (um inteiro por cento) do valor estimado do objeto da contratação, deverá ser
recolhida pela licitante até as 13:00 horas do último dia útil da data que antecede o certame,
pelo valor estabelecido de R$ 9.481,50 (Nove mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta
centavos), sob uma das modalidades previstas no parágrafo 1.º do artigo 56 da Lei Federal
8.666/93, que poderá ser feita por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, segurogarantia ou fiança bancária.
6. DA HABILITAÇÃO (Envelope N. º 1)
6.1. Os documentos relativos à habilitação serão entregues à Comissão de Licitação, em envelope
devidamente fechado, contendo externamente os seguintes dizeres:
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 045/2022
ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO,
DREANGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA MATILDE F. FURTADO, BAIRRO PAULAS, NESTE MUNICÍPIO,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS PROJETOS, PLANILHAS E RELATÓRIO TÉCNICO.
E-MAIL PARA CONTATO:___________________________________________________
6.2. Para fins de habilitação, as Licitantes devem apresentar a documentação a seguir:
6.2.1. Relativamente à situação jurídica:
a) Certificado de registro cadastral de Fornecedores, no ramo de atividade pertinente ao objeto
da licitação, expedido pelo órgão responsável do Município de São Francisco do Sul;
b) Declaração da proponente de sujeição aos termos deste Edital, conforme modelo do Anexo IX;
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c) Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme modelo do Anexo X;
d) Registro comercial, no caso de empresa individual;
e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
f) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da Diretoria
em exercício;
Obs.: nos casos dos itens “d”, “e” e “f,” a empresa deverá comprovar que possui objetivo social
compatível com o presente edital.
6.2.2. Relativamente à regularidade fiscal:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
– CND (Portaria Conjunta RFB/PGFN 1.751/2014);
c) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e do Município do domicílio ou sede do
licitante, ou outro equivalente na forma da lei.
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452, de 1° de maio de 1943, de acordo com a Lei n°
12.440/2011.
5.2.2.1. A demonstração de situação regular das Licitantes, quanto ao cumprimento de suas
obrigações sociais e trabalhistas, fica assegurada pelo atendimento ao disposto nas alíneas “a”,
“b”, “c”, “d” e “e” do item acima.
6.2.3. Relativamente à situação econômico-financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis, vedada
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. A exibição dessas demonstrações
financeiras/contábeis deverá:
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a.1) para sociedades anônimas: estarem aprovadas pela assembleia geral ordinária, que seja
comprovada através da ata arquivada no respectivo Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins;
a.2) para sociedades limitadas: estarem aprovadas por deliberação dos sócios. Nos termos do art.
1071, I, art. 1078, I, e art. 1072 e parágrafos, todos do código civil;
a.3) para as sociedades simples: observar as práticas compatíveis com os princípios fundamentais
da contabilidade, que será comprovada através de balanço patrimonial e resultado econômico
devidamente aprovados pelos administradores;
a.4) para todos os casos: a apresentação dos documentos deverá ser apresentada mediante cópia
autenticada do Livro ou de extrato do balanço, devidamente firmado pelos representantes legais
da sociedade e pelo contador, além dos respectivos termosde abertura e encerramento do Livro
Diário, registrado na junta Comercial ou Cartório de Registro;
a.4.1) As empresas que adotam ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) deverão
apresentar cópia do termo de autenticação e balanço, bem como termo de abertura e
encerramento, vistados em todas as páginas pelo representante legal da empresa.
a.4.2) Para avaliar a situação financeira do licitante serão considerados o índice de Liquidez
Corrente, Índice de Liquidez Geral e o Grau de Endividamento, apurado pelas fórmulas abaixo,
cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado pelo
representante legal do licitante.
OBS 01: O licitante poderá apresentar balanço patrimonial intermediário a fim de demonstrar
alteração relevante em sua capacidade econômico-financeira em relação aos dados contidos no
balanço patrimonial, tais como eventos supervenientes (fusão, incorporação, cisão etc.)
OBS 02: Os interessados terão a faculdade de apresentar parecer de empresa de auditoria, o que
dispensará a Administração de outras investigações.
- LIQUIDEZ CORRENTE
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
O resultado deverá ser igual ou maior que 1,00.
- LIQUIDEZ GERAL
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LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
O resultado deverá ser igual ou maior que 1,00.
- GRAU DE ENDIVIDAMENTO
GE = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
O resultado deverá ser igual ou menor que 1,00.
OBS1: Os índices estão devidamente justificados nos autos do procedimento licitatório, de
acordo com o § 5° do art. 31 da Lei n° 8.666/93;
b) Apresentação das notas explicativas, em consonância com o disposto nos arts. 31, I, da Lei n.
8.666/93 e 176, §4º, da Lei n.6.404/76 e no item 3.17, "f", da NBC TG 1000, editada pelo Conselho
Federal de Contabilidade (item2.2.2 do Relatório DLC/CAJU/Div.6 n. 139/2020), conforme
Processo 200006710 do TCE-SC;
c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da Licitante.
c.1) ATENÇÃO: Considerando a implantação do Sistema EPROC no Poder Judiciário de Santa
Catarina, a partir de 1º/04/2019, as certidões dos modelos “Cível” e “Falência, Concordata e
Recuperação Judicial” deverão ser solicitadas tanto no Sistema EPROC quanto no Sistema ESAJ. As
duas Certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade,
devendo as mesmas estarem dentro do prazo de validade de 60 dias.
d) Comprovação do cumprimento de Garantia da Proposta, de que trata a cláusula 5.5 deste
Edital;
d.1) A garantia da Proposta poderá ser realizada, a critério da licitante, numa das seguintes
modalidades:
=> caução em dinheiro;
=> caução em título da dívida pública do Estado;
=> seguro-garantia;
=> fiança bancária.
d.2) A garantia da proposta será devolvida à vencedora, após o recolhimento da garantia da
execução e, as demais licitantes, após a assinatura do contrato, ou depois de decorridos 30 (trinta)
dias da data da entrega das propostas.
7 DE 42

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2067

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul

Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fone (047) 3471-2230
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

6.2.4. Comprovação de qualificação técnica, constando de:
a) Certidão de Pessoa Jurídica da empresa e Certidão de Pessoa Física do profissional responsável
pela obra ou serviço, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) vigente na data de abertura dos
envelopes;
b) comprovação de que a licitante possui profissional (ais) de nível superior detentor (es) de
Atestado ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) por execução de obra ou serviço. A declaração da licitante deverá indicar o nome do
profissional (is) e preencher os seguintes requisitos:
b.1 – estar acompanhada de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, em nome do (s) profissional (is), devidamente acompanhados da
respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regiões do CREA
ou do CAU , comprovando a execução, pelo (s) profissional (is) indicado (s), de serviços de
características semelhantes e de complexidade equivalentes às parcelas de maior relevância
técnica e valor significativo, conforme descrito abaixo:
Execução do Objeto
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO
ASFÁLTICO
EXECUÇÃO PISO (CALÇADA) EM CONCRETO

Quantidade
592,00 m
123,16 m³
1.230,00 m²

Peso
50%
50%
50%

c) demonstração da experiência do responsável técnico, com declaração autorizando sua inclusão
na equipe técnica, de acordo com o modelo constante do Anexo VI, devidamente preenchido e
assinado;
d) indicação da equipe (pessoal de nível superior, técnicos de nível médio e não formados),
adequados e disponíveis para a realização do objeto ora licitado. Para o pessoal de nível superior e
técnicos de nível médio deverão ser descritos a qualificação de cada um e qual a referida
responsabilidade na execução dos trabalhos. O profissional detentor de atestado de
responsabilidade técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referidos na alínea
(b) deverá integrar a equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos trabalhos e sua
substituição somente será admitida por outro (s) que detenha as mesmas qualificações aqui
exigidas e por motivos julgados relevantes e aceito pela Contratante, conforme equipe mínima
EXPRESSA no memorial descritivo;
e) Declaração da proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo XI, comprovando que
promoveu vistorias e tomou conhecimento das condições do local onde serão executados os
serviços, ou declínio da realização da visita técnica assumindo as responsabilidades do Edital.
Todos os custos associados à visita e a inspeção serão de inteira responsabilidade do licitante.
f) Declaração da proponente de que, caso vencedor, disponibilizará de todos os equipamentos e
ferramentas necessárias para execução do objeto licitado;
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PARAGRAFO ÚNICO: A comprovação de que o profissional de nível superior com a
responsabilidade técnica pertence ao quadro permanente da empresa deverá ser através da
apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Contrato de Prestação de
Serviços, devidamente autenticados. No caso de o responsável técnico ser proprietário da
empresa, a comprovação deverá ser através do Contrato Social da mesma.
7. DA PROPOSTA (Envelope N.º 2)
7.1. A proposta deverá ser entregue em envelope separado do envelope que contenha os
documentos para habilitação, apresentando, externamente, os seguintes dizeres:
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 045/2022
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO,
DREANGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA MATILDE F. FURTADO, BAIRRO PAULAS, NESTE MUNICÍPIO,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS PROJETOS, PLANILHAS E RELATÓRIO TÉCNICO.
E-MAIL PARA CONTATO:___________________________________________________
7.2. No envelope nº 2 – Proposta deverá conter:
7.2.1. Carta proposta da Licitante, de acordo com o modelo constante do Anexo VII, indicando:
7.2.1.1. Nome, razão social, endereço da empresa e número do Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ do Ministério da Fazenda;
7.2.1.2. Nome, RG, CPF, endereço residencial, estado civil e nacionalidade do responsável pela
assinatura do Contrato;
7.2.1.3. O número da conta-corrente, da agência e do banco em que será efetuado o pagamento.
7.2.1.4. O prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data final
prevista para sua entrega;
7.2.1.5. O valor global proposto, expresso em algarismos e por extenso, em moeda corrente
brasileira. O preço ofertado deverá cobrir todas as despesas relacionadas com a execução do
Contrato, inclusive seguros contra acidentes, vigilância da obra, dissídios das categorias previstas
para o período de execução contratual, tributos e encargos de natureza social, trabalhista,
previdenciária, fiscal ou para-fiscal;
7.2.2. Orçamento detalhado do custo global da obra, em planilhas contendo os quantitativos,
custos unitários, custos parciais e custo total da obra e serviços, em moeda brasileira, conforme
modelos do Anexo II, devidamente assinada pelo responsável técnico da licitante (item 5.2.4, “b”).
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7.2.2.1. A Licitante deverá elaborar a planilha orçamentária considerando que as obras e serviços
objeto deste Edital devem ser entregues completamente executados, conforme Projeto Executivo/
Memorial Descritivo, parte integrante deste Edital.
7.2.2.2. É de responsabilidade da Licitante vistoriar o local, analisar a documentação técnica
recebida e prever qualquer serviço ou material necessário, mesmo quando não expressamente
indicado no orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, não lhe
cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso não tenha se
manifestado expressamente, indicando as divergências encontradas entre as planilhas, projetos e
especificações, conforme disposto no subitem 2.5 deste Edital.
7.2.3. Composições de preços unitários de serviços, de acordo com o modelo do Anexo III.
7.2.4. Planilha de cálculo das Bonificações e Despesas Indiretas, conforme o modelo do Anexo IV.
7.2.5. Cronograma Físico-Financeiro devidamente assinado e preparado de conformidade com o
modelo do Anexo V.
7.3. A carta proposta e os documentos que a acompanham deverão estar assinados e rubricados,
com identificação por meio de carimbo ou datilograficamente.
7.4. Os preços cotados não poderão ser reajustados.
7.5. O valor máximo dos serviços objeto deste certame é de R$ 948.150,63 (Novecentos e
quarenta e oito mil cento e cinquenta reais e sessenta e três centavos) sendo que serão aceitas
somente variações de até 5% (cinco por cento) a maior em relação aos custos unitários estimados
nas planilhas orçamentárias anexas a este processo licitatório.
7.6. Não se admitirá proposta que apresente valor simbólico ou irrisório, de valor zero, excessivo
ou manifestamente inexequível, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do
objeto do contrato.
7.6.1. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
estimado pela Entidade de Licitação; ou
b) valor estimado pelo Município.
7.7. Se houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos,
prevalecerão os valores por extenso.
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ATENÇÃO: As planilhas solicitadas nos itens 7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5 deverão constar em seu rodapé: o
nome do profissional responsável pela elaboração do orçamento, assinatura, nº do CREA/CAU e
o nº do ART/RRT de orçamento.
8. DO PROCEDIMENTO
8.1. Os trabalhos da Comissão de Licitação, nas reuniões de abertura, obedecerão aos trâmites
abaixo estabelecidos:
8.1.1. A Comissão de Licitação deverá abrir os envelopes de habilitação (Envelope nº 1) e
propostas (Envelope nº 2), salvo se houver desistência de recurso, conforme inciso III do Art. 43 da
Lei 8.666/93;
8.1.2. No local, dia e hora previstos no presente Edital, a Comissão receberá os envelopes
contendo a documentação (Envelope n.º 1 e os envelopes com as propostas (Envelope n.º 2);
8.1.3. Após o julgamento sobre o resultado da fase de habilitação aos licitantes, a Comissão de
Licitação abrirá os envelopes contendo as propostas (Envelope nº 2);
8.1.4. A Comissão Especial de Licitação examinará e julgará as propostas apresentadas e
comunicará o resultado por escrito aos licitantes;
8.1.5. Serão lavradas atas circunstanciadas de todas as sessões, onde constarão todas as
ocorrências, que serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelas Licitantes que
participarem da reunião;
8.1.6. Serão devolvidos os envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as
respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação, conforme o
inciso II do Art. 43 da Lei 8.666/93;
8.2. As decisões serão comunicadas, por escrito, as licitantes.
8.3. Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
com os documentos de habilitação e com as propostas, nenhum outro poderá ser recebido.
8.4. A Comissão inabilitará as Licitantes e desclassificará as propostas que não contiverem as
informações requeridas nos itens 5 e 6, respectivamente, ou que contrariarem este Edital.
8.5. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar as Licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que
determinaram a inabilitação ou desclassificação, conforme Art. 48, § 3º da Lei 8.666/93.
8.6 A critério da Comissão de Licitação poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que
não resultem prejuízo para o entendimento das propostas.
9. DO JULGAMENTO
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9.1. O julgamento das propostas será feito pelo “MENOR PREÇO GLOBAL” ofertado.
9.2. A adjudicação do objeto desta TOMADA DE PREÇO será feita globalmente, à Licitante que
tenha apresentado o menor preço global.
9.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrerá via sorteio, em ato
público, para o qual todas as Licitantes serão convocadas.
9.4. A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após homologação e adjudicação
pela autoridade superior.
10. DOS RECURSOS
10.1. Dos atos praticados pela Entidade de Licitação poderá haver recurso no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contado da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o caso.
10.2. Os recursos contra a decisão de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas terão
efeito suspensivo. Nas hipóteses de recursos contra outros atos praticados pela Entidade de
Licitação, caberá à autoridade competente, atribuir eficácia suspensiva ao recurso interposto,
motivadamente e presentes razões de interesse público.
10.3. Na hipótese de recurso contra a decisão da Comissão, na fase de julgamento da habilitação,
os envelopes contendo as propostas permanecerão cerrados em invólucro que será rubricado por
todos os presentes na reunião, para posterior abertura, em data que será fixada pela Comissão de
Licitação, o que fará constar em ata.
10.4. Os recursos serão dirigidos à autoridade imediatamente superior a Comissão de Licitação,
por intermédio da mesma, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente
informados.
10.5. Após decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de Licitação será
submetido ao Prefeito, para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas no Termo de
Contrato, parte integrante deste Edital.
12. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
12.1. O prazo de vigência do Contrato será de 05 (cinco) MESES, contados a partir de sua
assinatura, prazo este equivalente ao somatório dos prazos para início e mobilização da obra;
prazo de execução da obra; prazo para regularização da obra perante os órgãos competentes,
prazo de comunicado do encerramento da obra e conclusão total do objeto; prazo do recebimento
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provisório e prazo de recebimento definitivo da obra e para o pagamento e o prazo de execução
total da obra é de 03 (três) MESES, contados a partir da ORDEM DE SERVIÇO.
12.2. Na hipótese da empresa vencedora se recusar a assinar o Contrato, a Entidade de Licitação
convocará a segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 11, no que couber.
13 DO PAGAMENTO
13.1. O pagamento será feito de acordo com os prazos e condições estabelecidos no Contrato.
14. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
14.1. A Licitante vencedora prestará Garantia de Execução, no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, numa das seguintes modalidades:
Seguro-garantia,
Fiança bancária,
Caução em dinheiro ou
Título da dívida pública.
14.1.1 A garantia deverá ser comprovada no ato da assinatura do CONTRATO e ficará retida
enquanto o Contrato estiver em vigor, sendo liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, após a data
do vencimento do Contrato, desde que cumpridos todos os seus termos e condições.
14.1.2 A garantia prestada responderá subsidiariamente pelas multas aplicadas se, por qualquer
motivo, o CONTRATADO não as pagar nos prazos fixados, e deverá ser integralizada, num prazo
máximo de 30 (trinta) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores.
14.1.3 Sempre que ocorrer alteração contratual em decorrência de prorrogação ou acréscimo de
quantitativo do objeto do Contrato, o CONTRATADO, antes da assinatura do Termo Aditivo,
prestará garantia suplementar no percentual de 5% (cinco por cento) do valor acrescido, que
poderá ser em qualquer das modalidades e condições estabelecidas no item 8 do Edital.
14.1.4 A qualquer tempo, mediante comunicação ao CONTRATANTE, poderá ser admitida a
substituição da garantia, observadas as modalidades previstas no Edital de licitação e o disposto
no art. 65, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93.
14.1.5 A perda do valor da garantia em favor do CONTRATANTE, por rescisão decorrente de
inadimplemento contratual do CONTRATADO, far-se-á de pleno direito, independentemente de
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da aplicação das demais sanções
previstas neste Contrato.
14.1.6 O descumprimento de qualquer das obrigações previstas nesta Cláusula ensejará a
aplicação de penalidade, garantida defesa prévia.
14.1.7 A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pelo
CONTRATADO referentes a:
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I – prejuízos ou danos causados ao CONTRATANTE;
II – prejuízos ou danos causados a terceiros pelo CONTRATADO;
III – toda e qualquer multa contratual;
IV – débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas relacionados
com o presente Contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vales-transportes, valesrefeições, verbas rescisórias, etc;
V – quaisquer obrigações não cumpridas pelo CONTRATADO em relação ao presente Contrato
previstas no ordenamento jurídico do país.
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. As despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão à conta dos da seguinte dotação
orçamentária:
Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de Despesa
Vínculo do Recurso

18003 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Diretoria de Obras e Infraestrutura Viária
1028 – Pavimentação e Manutenção de Vias Urbanas
3449000 - Aplicações Diretas
033902 – Fundo Especial de Petróleo – Lei n. 9.478/97
030000 – Recursos Ordinários

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
16.1. A atuação da Licitante perante a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, assim como na execução do
Contrato será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município e constará dos certificados e
declarações solicitadas.
16.2. Fica assegurado à Entidade de Licitação o direito de:
16.2.1. Adiar a data de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos
interessados, notificando-se, por escrito, as Licitantes que já tenham retirado o Edital, com a
antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada;
16.2.2. Aceitar ou rejeitar qualquer proposta, anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente
licitação, a qualquer tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse
público, dando ciência aos interessados;
16.2.3. Alterar as condições deste Edital e seus anexos, fixando novo prazo para a apresentação
das propostas.
16.3. A Contratada é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,
social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Entidade de
Licitação ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si
e seus sucessores.
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16.4. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação da Lei 8.666/93, e suas alterações, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, devendo a Administração julgar e responder à
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.
16.5. Qualquer Licitante é parte legítima para impugnar o Edital de Licitação por irregularidade na
aplicação da Lei 8.666/93, e suas alterações, devendo protocolar o pedido até 2 (dois) dias úteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul.
16.5.1. A Comissão de Licitação deverá analisar e julgar a solicitação impugnante protocolado
conforme subitem 16.5, devendo responder ao pedido em até 03 (três) dias úteis, cabendo-lhe
promover conforme julgamento e decisão. Nos casos julgados procedentes, caberá a Comissão de
Licitação:
a) Acatar as razões e o postulado na impugnação para fazer a alteração necessária no edital;
b) Dar ciência aos Licitantes que retiraram o Edital, conforme subitem 1.2 deste Edital, do
resultado da impugnação:
16.6. A participação neste processo licitatório implicará aceitação integral de seus termos, bem
como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação
e recurso.
16.7. No que esse Edital for omisso, prevalecerá o que a Lei 8.666/93 e suas alterações
determinam.
16.8. São partes integrantes desse Edital, além de seu Processo Administrativo, os documentos
Anexos descritos abaixo:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX
ANEXO X
ANEXO XI

Minuta do Contrato.
Modelo – Orçamento detalhado do Custo Global da Obra.
Modelo – Composição de Preços Unitários de Serviços.
Modelo – Cálculo das Bonificações e Despesas Indiretas (B.D.I.).
Cronograma Físico-Financeiro.
Modelo – Experiência e Declaração de Responsável Técnico.
Modelo – Carta Proposta da Licitante.
Projeto Executivo/ Memorial descritivo.
Modelo – Declaração da proponente de sujeição aos termos deste
Edital.
Modelo - Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.
Modelo – Declaração de Vistoria Técnica

16.9. O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Comarca de São Francisco
do Sul – SC.
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16.10. O presente Edital e seus anexos e a proposta a empresa vencedora farão parte integrante
do Contrato, independentemente de transcrição.
São Francisco do Sul, 19 de abril de 2022.

Godofredo Gomes Moreira Filho
Prefeito Municipal

ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO

Contrato Nº......./........
Processo nº
Modalidade:
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL – PMSFS E A
EMPRESA.
Aos XX dias do mês de XXXX do ano de XXXX, a Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, sediada
na Praça Dr. Getúlio Vargas, nº01, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato
representada pelo seu Prefeito Municipal – Sr. Godofredo Gomes Moreira Filho, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Coronel Reinaldo Tavares, nº 26 e de outro lado a empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na Rua
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, em xxxxxxxxxxxxx/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxx, Brasileiro, portador do RG xxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF n.º
xxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxxxxxxxxxxx, bairro xxxxxxxxxxx –
xxxxxxxxxxxxx/SC, celebram o presente contrato, decorrente da xxxxxxxxxxxxxx n.º /2018, conforme
faculta o § 5º do art. 42 da Lei n.º 8.666, de 21.6.93, com suas alterações subseqüentes e legislação
correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as Cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para execução de obra de
pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Matilde F. Furtado, bairro Paulas, neste Município,
devidamente descritas no Projeto Executivo e Memorial Descritivo, de acordo com as exigências,
quantidades e especificações constantes do Edital n. ...../2022 e seus anexos.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de sua
transcrição, o Edital de Licitação e seus Anexos, a Proposta do CONTRATADO, datada de ..../...../........,
e demais elementos constantes do Processo nº ******************.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão
pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54,
combinado com o inciso XII, do artigo 55, ambos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
Os serviços serão prestados sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço
global.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS
O prazo de vigência do Contrato será de 05 (cinco) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo
este equivalente ao somatório dos prazos para início e mobilização da obra; prazo de execução da
obra; prazo para regularização da obra perante os órgãos competentes, prazo de comunicado do
encerramento da obra e conclusão total do objeto; prazo do recebimento provisório e prazo de 03
(três) meses, contados a partir DA ORDEM DE SERVIÇO.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A obra será executada em 03 (três) ETAPAS DISTINTAS, sendo de até 30
(trinta) dias o prazo máximo de execução de cada uma.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATADO terá até 05 (cinco) dias corridos para mobilização e início da
obra CONTADOS DA ORDEM DA SERVIÇO E, após a execução total do objeto contratado, terá até 05
(cinco) dias corridos para comunicar o fato ao CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos indicados nesta Cláusula poderão ser prorrogados, desde que
ocorra algum dos motivos elencados nos incisos I a VI do parágrafo 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93
e alterações.
PARÁGRAFO QUARTO – Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente. A justificativa deverá demonstrar a ausência de culpa do
CONTRATADO, bem como a relação de causa e efeito entre os fatos alegados e o atraso verificado,
formalizando-se o respectivo Termo Aditivo.
PARÁGRAFO QUINTO – Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, informado ao
CONTRATADO por escrito, desde que devidamente justificado e mediante termo aditivo de
prorrogação devidamente publicado em Diário dos Municípios, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente por igual tempo, conforme preceitua o § 5º, do art. 79, da Lei nº
8.666/93.
PARÁGRAFO SEXTO – A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo da
vigência do Contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em contrário no termo aditivo de
prorrogação.

17 DE 42

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2077

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul

Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fone (047) 3471-2230
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
Pela perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato, obedecidas as demais condições
estipuladas neste instrumento, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor global de R$
.............. (.. ........... ).
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No valor global estipulado nesta Cláusula já deverão estar computados
todos os custos com salários, encargos sociais, fiscais, administrativos, comerciais e trabalhistas, todos
os tributos incidentes sobre os serviços, equipamentos, materiais, mão de obra aplicáveis, bem como
todas e quaisquer despesas que, direta ou indiretamente, incidam sobre o preço global proposto para
os serviços objeto deste Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA ao assinar O CONTRATO, firmará termo de que concorda
com as exigências estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, a seguir relacionadas:
a) a adequação do projeto básico, sendo que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666,
de 1993;
a.1. Ao assumir o contrato, a empresa adere à correlação entre etapas e volume de serviço
previsto, sendo limitada a sua possibilidade de pleitos de revisão baseados em eventuais erros
a no máximo 10% do valor do contrato.
a.2. A empresa contratada terá de examinar com máxima atenção o projeto, pois, ao contratar,
estará comprometendo-se a entregar a totalidade do produto projetado pelo valor que ofertou
– sem possibilidade de vir, posteriormente, alegar, por qualquer motivo, que esse valor não
permite o atingimento pleno do objeto.
b) o contrato deverá conter cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das
etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, não se aplicando, a partir da
assinatura do contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os
custos unitários da planilha de formação do preço;
c) a formação do preço dos aditivos contratuais conterá orçamento específico detalhado em planilhas
elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, mantendo-se, em qualquer aditivo
contratual, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela administração nos
termos deste artigo e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666, de
1993.
d) na situação prevista na alínea anterior, uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam,
para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da
planilha de formação do preço do edital.
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
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Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja
interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, sempre por meio de Termo
Aditivo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos de até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global atualizado do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultada, entretanto, a supressão além do limite acima estabelecido,
mediante consenso entre os CONTRATANTES.
PARÁGRAFO TERCEIRO – As alterações do projeto básico, constantes desta cláusula, que importem na
modificação das características ou valor da obra, deverão acompanhar-se da respectiva
complementação do registro da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da obra junto ao CREA
da região onde os serviços serão realizados ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao
CAU, onde os serviços serão realizados.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
O pagamento ao CONTRATADO será efetuado em parcela única de acordo com o cronograma de
desembolso máximo acumulado (cronograma físico-financeiro) e avanço físico das etapas, mediante
emissão de ordem bancária, da seguinte forma:
1ª Parcela: ........ (...............) dias, quando executados os serviços previstos no cronograma físicofinanceiro correspondentes a estes valores;
2ª Parcela: ........ (...............) dias, quando executados os serviços previstos no cronograma físicofinanceiro correspondentes a estes valores;
3ª Parcela: ........ (...............) dias, quando executados os serviços previstos no cronograma físicofinanceiro correspondentes a estes valores;
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento de cada subetapa somente poderá ser efetivado quando de
sua execução integral.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A inexecução de subetapas de uma parcela não impede o pagamento das
subetapas executadas, entretanto o inadimplemento será apurado e poderá ensejar a aplicação de
penalidades.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Para fins de pagamento entende-se:
Etapa – grande grupo construtivo que integra o cronograma físico-financeiro como, por exemplo,
fundação, superestrutura, alvenaria etc;
Subetapa – fração de etapa em um período do cronograma físico-financeiro;
Parcela – somatório de subetapas em um mesmo período do cronograma físico-financeiro;
PARÁGRAFO QUARTO – Não será efetuado pagamento antes do período estabelecido no cronograma
físico-financeiro, exceto os serviços executados antecipadamente, desde que anteriormente
autorizados pelo CONTRATANTE, mediante termo aditivo e que sejam efetuadas as glosas relativas aos
itens constantes do BDI, entre outros ajustes necessários.
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PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento ao CONTRATADO, correspondente aos serviços realizados no
mês imediatamente anterior, será efetuado por meio de emissão de ordem bancária, até o 7º (sétimo)
dia útil após a apresentação dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal e Fatura, em 2 (duas) vias, contendo a descrição dos serviços executados, a matrícula CEI
e o endereço da obra na qual foram prestados os serviços, e devidamente atestada pelo responsável
pela fiscalização;
b) GPS – Guia da Previdência Social – do serviço, relativa ao mês da última competência vencida;
c) GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social, relativa ao mês da
última competência vencida.
PARÁGRAFO SEXTO – As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente atestadas no verso, pelo
servidor do CONTRATANTE responsável pelo acompanhamento e fiscalização, após verificado que os
serviços tenham sido executados a contento, sem o que não poderá ser efetuado o pagamento
correspondente. O prazo para a realização da vistoria de verificação da execução dos serviços é de 10
(dez) dias úteis contados da comunicação oficial CONTRATADA, do adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Os documentos elencados nas alíneas "b" e "c" do parágrafo quinto poderão
ser apresentados em cópia autenticada em cartório, ou acompanhados dos respectivos originais, para
autenticação pelo CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO – A não apresentação de qualquer um dos documentos de que trata o parágrafo
quinto acarretará a suspensão do pagamento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, até que tal
exigência seja atendida.
PARÁGRAFO NONO – Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos
efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Antes de efetivar cada pagamento será procedida consulta quanto a
continuidade das condições de habilitação exigidas no Edital. Os resultados da consulta serão
impressos e juntados aos autos do processo.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A constatação do descumprimento da exigência da manutenção
das condições da habilitação enseja a aplicação de penalidade e a rescisão contratual, garantido o
contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Verificada a existência de irregularidade fiscal, a empresa, sem
prejuízo do pagamento, será notificada da ocorrência, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, contados
do recebimento da notificação, promova a regularização ou apresente sua defesa, sob pena de
rescisão do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Não obsta a efetivação do pagamento a existência de registro no
SICAF de aplicação de penalidade ao CONTRATADO, por outro órgão da Administração Pública, desde
que comprovada a sua regularidade fiscal, ou após adotados os procedimentos estabelecidos no
parágrafo anterior.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO antes de paga
ou relevada a multa que lhe tenha sido aplicada e sem que antes tenha sido comprovado o
recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da obra ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica), recolhimento das garantias do Contrato, conforme o caso, e Certidão de
Matrícula da Obra.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – O recebimento da última parcela fica condicionado, além das
exigências já elencadas, a apresentação da Certidão Negativa de Débitos das contribuições
previdenciárias da obra, à entrega do projeto executivo “as built” e termo de habite-se.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalização e não será efetuado qualquer pagamento adiantado. A última parcela somente será paga
após o recebimento definitivo do objeto do Contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – O CONTRATANTE recusará o pagamento, se no ato de atestação, os
serviços executados, os equipamentos ou materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições
de funcionamento, ou estiverem em desacordo com as especificações e exigências do Edital e seus
anexos.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores
correspondentes às multas ou indenizações devidas pelo CONTRATADO nos termos desta contratação.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – Havendo qualquer dúvida acerca dos recolhimentos fiscais e
trabalhistas, o gestor da obra está autorizado a requisitar da empresa contratada a apresentação dos
comprovantes individualizados dos recolhimentos e as respectivas GFIPs discriminadas.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – Na cotação de tributos e encargos sociais, o licitante é o único responsável
pela cotação correta. Portanto, em caso de erro ou cotação incompatível com o regime legal aplicável,
serão adotadas as orientações a seguir:
a) cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução
contratual, devendo, a empresa, assumir o ônus decorrente de seu erro;
b) cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da
planilha e haverá glosa/dedução, quando do pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE
Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data da
entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da
Fundação Getúlio Vargas – FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994, aplicando-se da seguinte fórmula:
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PARÁGRAFO PRIMEIRO. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância calculada pela última variação conhecida,
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
PARÁGRAFO QUARTO. Fica o CONTRATADO obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, mediante solicitação expressa ao CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido
de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:
I = (TX/100)
365
EM = I x N x Vp, onde:
EM = Encargos moratórios;
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso.
PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATADO não fará jus à atualização financeira a que se refere esta
Cláusula, se o atraso decorrer de entrega tardia de documentação exigida, ou da ausência total ou
parcial desta, ou de pendência de cumprimento pelo CONTRATADO, de qualquer das cláusulas deste
Contrato.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais servidores responsáveis,
designados pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução da obra será acompanhada e fiscalizada por servidor(es) da
equipe de engenharia do CONTRATANTE, para tanto instituída, devendo:
I – promover o acompanhamento e as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no
Cronograma Físico-Financeiro e as exigências estabelecidas no Edital e no presente Contrato; e
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II – atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito
de pagamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o(s) servidor(es) da
equipe de engenharia deverá(ão) sugerir à autoridade competente do CONTRATANTE, que suste
qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa
medida se tornar necessária.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O CONTRATADO providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa
resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as
ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execuções formais, solicitações e informações
diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.
PARÁGRAFO QUARTO – O Diário de Obras é propriedade do CONTRATANTE e ao final da obra será
incorporado ao processo administrativo da contratação e execução da obra.
PARÁGRAFO QUINTO – O(s) membro(s) da fiscalização anotarão em Diário de Obra, a ser fornecido
pelo CONTRATADO, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
PARÁGRAFO SEXTO – O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem
sequencial e rubricadas pela fiscalização. Caberá ao responsável técnico do CONTRATADO o seu
preenchimento. Será dada ciência do preenchimento do Diário à fiscalização dos serviços que efetuará
no Diário as anotações mencionadas nesta Cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O CONTRATADO deverá indicar preposto para representá-la sempre que for
necessário, durante o período de vigência do Contrato e manter disponível, durante a execução da
obra, o engenheiro responsável pela obra.
PARÁGRAFO OITAVO – O (s) servidor(es) da equipe de fiscalização do CONTRATANTE, anotará(ão) em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA
Como garantia das obrigações assumidas, o CONTRATADO prestará em espécie de garantia o valor de
R$ xxxxxxx (_____________________), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, e
deverá comprová-la no ato da assinatura deste instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO—A garantia prestada ficará retida enquanto o Contrato estiver em vigor,
sendo liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, após a data do vencimento do Contrato, desde que
cumpridos todos os seus termos e condições.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia prestada responderá subsidiariamente pelas multas aplicadas se,
por qualquer motivo, o CONTRATADO não as pagar nos prazos fixados, e deverá ser integralizada, num
prazo máximo de 30 (trinta) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que ocorrer alteração contratual em decorrência de prorrogação ou
acréscimo de quantitativo do objeto do Contrato, o CONTRATADO, antes da assinatura do Termo
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Aditivo, prestará garantia suplementar no percentual de 5% (cinco por cento) do valor acrescido, que
poderá ser em qualquer das modalidades e condições estabelecidas no item 8 do Edital.
PARÁGRAFO QUARTO – A qualquer tempo, mediante comunicação ao CONTRATANTE, poderá ser
admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas no Edital de licitação e o
disposto no art. 65, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO QUINTO – A perda do valor da garantia em favor do CONTRATANTE, por rescisão
decorrente de inadimplemento contratual do CONTRATADO, far-se-á de pleno direito,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da aplicação
das demais sanções previstas neste Contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – O descumprimento de qualquer das obrigações previstas nesta Cláusula
ensejará a aplicação de penalidade, garantida defesa prévia.
PARÁGRAFO SÉTIMO. A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pelo
CONTRATADO referentes a:
I – prejuízos ou danos causados ao CONTRATANTE;
II – prejuízos ou danos causados a terceiros pelo CONTRATADO;
III – toda e qualquer multa contratual;
IV – débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas
relacionados com o presente Contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, valestransportes, vales-refeições, verbas rescisórias, etc;
V – quaisquer obrigações não cumpridas pelo CONTRATADO em relação ao presente Contrato
previstas no ordenamento jurídico do país.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta da dotação orçamentária conferida
ao CONTRATANTE para o exercício de 2019, sob a seguinte classificação da despesa:
Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de Despesa
Vínculo do Recurso

18003 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Diretoria de Obras e Infraestrutura Viária
1028 – Pavimentação e Manutenção de Vias Urbanas
3449000 - Aplicações Diretas
033902 – Fundo Especial de Petróleo – Lei n. 9.478/97
030000 – Recursos Ordinários
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DESPESA

Os recursos necessários ao atendimento da despesa inerente ao presente Contrato estão
regularmente inscritos na Requisição ao Compras N. xxx/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, as quais se obrigam a obedecer as
seguintes normas:
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – São obrigações do CONTRATANTE:
I – autorizar o início das obras e permitir o livre acesso dos empregados do CONTRATADO ao local;
II - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos do
CONTRATADO;
III – acompanhar e fiscalizar o andamento da obra e atestar as faturas;
IV - após a conclusão de cada etapa da obra, os serviços serão submetidos à apreciação da fiscalização
do CONTRATANTE, que poderá aceitá-los ou rejeitá-los, fazendo, por escrito, as observações que
julgar necessárias à sua perfeita conclusão;
V – rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações do
CONTRATANTE, ou com as exigências das normas técnicas, dos Projetos, do Edital de Licitação e seus
anexos, que são partes integrantes deste Contrato;
VI- solicitar que seja refeito o serviço recusado, adequando aos projetos, às especificações constantes
do Edital da Licitação e seus anexos e às normas técnicas;
VII –receber provisória e definitivamente a obra, se os serviços forem executados de acordo com as
exigências dos Projetos, do Edital da Licitação e seus anexos, com a Proposta, com o presente
Contrato e com as normas que disciplinam o objeto da contratação, principalmente as normas
técnicas;
VIII – receber os projetos complementares e o executivo “as built” somente com assinatura do técnico
responsável, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto
ao CAU e a aprovação nos órgãos competentes, caso seja exigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO – São obrigações do CONTRATADO:
I – Agir de boa-fé, a executar a obra objeto deste Contrato de acordo as exigências do Edital da
Licitação, com a melhor técnica, utilizando materiais de primeira qualidade e cumprindo todas as
normas técnicas, bem como a fornecer os originais dos projetos atualizados e aprovados, passando os
mesmos a pertencer ao CONTRATANTE, e a fazer parte integrante do presente Contrato;
II – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apontadas pelo CONTRATANTE;
III – cumprir quaisquer formalidades e pagar as multas porventura impostas pelas autoridades
competentes, decorrentes da execução da obra ou serviços ora contratados;
IV – Manter o devido sigilo técnico e comercial quanto aos serviços objeto do presente Contrato;
V – facilitar e permitir ao CONTRATANTE a qualquer momento, a realização de vistoria e
acompanhamento dos serviços, sem que isso incorra em isenção de responsabilidade do
CONTRATADO, assegurado, a qualquer tempo, o direito à plena fiscalização dos serviços licitados,
permitindo o livre o acesso dos fiscais a todo o local de execução da obra, a todos os projetos e
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documentação correlata, permitir a retirada pelos fiscais de documentos e projetos para diligências,
tudo independentemente de comunicação ao CONTRATADO;
VI – responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, ainda que
culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, mesmo nos casos que envolvam
eventuais decisões judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade, assegurando ao
CONTRATANTE, em qualquer caso, o exercício do direito de regresso, pela via administrativa, que após
o devido processamento e garantido o direito de defesa, o prejuízo ensejará o desconto de valores
devidos ou inscrição do débito em dívida ativa;
VII – realizar suas atividades utilizando profissionais qualificados e em número suficiente, cabendo-lhe
total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação pertinente aos
serviços prestados e que lhe atribua responsabilidades, com ênfase na tributária, civil, previdenciária e
trabalhista;
VIII – manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas
disciplinares do CONTRATANTE;
IX – manter durante toda a vigência do Contrato a garantia integralizada, reforçando-a ou
reconstituindo-a quando se fizer necessário;
X – manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e com todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Edital;
XI – comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
XII – ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução da obra, arcar com todas as despesas decorrentes da contratação e, ainda, assumir a inteira
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vitimar seus empregados, quando em serviço, e
por todos os direitos que as leis trabalhistas lhes assegurem;
XIII- arcar com os danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE e responder, também, por
quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses
tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução da obra;
XIV- arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados na obra ou no recinto do CONTRATANTE;
XV- assumir inteira e total responsabilidade pela execução de acordo com os projetos, pela
resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;
XVI- reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;
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XVII- providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente e cumprir as normas de segurança no trabalho;
XVIII- remover entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra,
durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;
XIX- submeter ao CONTRATANTE, antes do início dos trabalhos, a relação nominal de seu pessoal
técnico envolvido com a execução da obra, para o fim previsto no artigo 30 § 10º da Lei nº
8.666/1993;
XX- responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados,
obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento
convenientes dos trabalhos;
XXI- providenciar, após a assinatura do Contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no
CREA da região onde os serviços serão realizados ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT junto
ao CAU, promover a matrícula da obra no CNPJ da empresa, aprovação do projeto básico e o
licenciamento da obra junto aos órgãos competentes entregando uma via ao CONTRATANTE, antes do
início da execução dos serviços da obra. As alterações correspondentes a prorrogação de prazo
deverão acompanhar-se da respectiva complementação do registro da ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) da obra junto ao CREA da região onde os serviços serão realizados ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU;
XXII - garantir todos os serviços executados, contados a partir da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme preceituado pelo Código Civil Brasileiro;
XXIII - assumir a responsabilidade por todos os encargos penitenciários e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, garantindo que
os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
XXIV - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados no decorrer da execução deste Contrato ou em conexão, com eles, ainda que
acontecido em dependência do CONTRATANTE;
XXV - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à
execução dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
XXVI - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
deste Contrato;
XXVII - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações
se obriga a atender prontamente;
XXVIII - comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
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XXIX – ceder todos os direitos patrimoniais sobre os projetos elaborados, objeto da presente licitação,
incluindo o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinente a
concepção, desenvolvimento e meios de qualquer natureza, sendo inclusive responsável pela
obrigação de efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA de todos os projetos e de
aprová-los nos órgãos competentes;
XXX- entregar o projeto executivo “as built”, providenciar a Certidão Negativa das Contribuições
Previdenciárias e obter o termo de habite-se, como condição para a conclusão total dos serviços .
PARÁGRAFO TERCEIRO – A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo
da vigência do Contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em contrário no termo aditivo
de prorrogação.
PARÁGRAFO QUARTO – Será admitida a subcontratação de partes dos serviços, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais do CONTRATADO, até o limite máximo de 30% (trinta por
cento), desde que previamente aprovado pelo CONTRATANTE e que o subcontratado preencha todos
os requisitos exigidos no Edital da licitação para a habilitação. Não será admitida a cessão ou
transferência do objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO – O CONTRATADO assumirá a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de
todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais,
seguro geral da obra (seguro de riscos da construção e de acidente do trabalho), que incidam ou
venham a incidir sobre os serviços objeto deste Contrato e apresentar os respectivos comprovantes,
quando solicitados pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no
contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia e por
ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e pela inexecução
total ou parcial do objeto desta avença, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
CONTRATADO as seguintes sanções:
a- advertência;
b- multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do contrato,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
c- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração
do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
d- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO
ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem anterior.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Pelos motivos que se seguem, o CONTRATADO estará sujeita às penalidades
tratadas no item anterior:
I- pela não apresentação da apólice de seguro geral da obra (seguro de riscos da construção e
acidentes de trabalho);
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II - pela não apresentação da garantia;
III - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito;
IV- pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro;
V - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier a
ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou
no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição;
VI - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se
efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização,
contado da data de rejeição.
VII - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua
proposta.
VII – Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, conforme as tabelas 1 e 2
a seguir:
GRAU
01
02
03
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08

OCORRÊNCIA
0,2% por dia sobre o valor do item de serviço da planilha orçamentária
0,3% por dia sobre o valor do item de serviço da planilha orçamentária
0,5% por dia sobre o valor do item de serviço da planilha orçamentária

INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais.
Manter trabalhador sem qualificação exigida para executar os serviços
contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela
FISCALIZAÇÃO, por trabalhador.
Permitir a execução de serviços sem utilização de EPI/EPC ou a presença de
trabalhador fora dos locais em que estão realizados os serviços, por
trabalhador.
Recusar-se a executar ou corrigir serviço determinado pela fiscalização, por
serviço.
Deixar de zelar pelas instalações do CONTRATANTE ou de terceiros.
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução da FISCALIZAÇÃO, por
ocorrência.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não
previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorrência.

GRAU
03
02
01
01
02
01
02
01
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Além das penalidades citadas, o CONTRATADO ficará sujeito, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente
justificados e aceitos pela Administração do CONTRATANTE, o CONTRATADO ficará isenta das
penalidades mencionadas.
PARÁGRAFO QUARTO – As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao CONTRATADO com as de multa, descontando-a
da garantia prestada ou dos pagamentos a serem efetuados, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO – A multa aplicada não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as demais sanções previstas nesta Cláusula.
PARÁGRAFO SEXTO – A mora no cumprimento da obrigação, além de sujeitar o CONTRATADO à
aplicação de multa, autoriza o CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidência, a rescindir o
Contrato e a punir o CONTRATADO faltoso com a aplicação das demais sanções nesta Cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A prévia defesa do interessado, poderá ser apresentada no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados da intimação do ato. Elevando-se este prazo para 10 (dez) dias úteis no caso da
penalidade prevista na alínea “d” caput desta Cláusula.
PARÁGRAFO OITAVO – Não conhecido, ou improvido, o recurso cabível, o valor da multa aplicada
deverá ser recolhido ao CONTRATANTE, dentro de 3 (três) dias úteis após a respectiva notificação.
PARÁGRAFO NONO – A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será
comunicada por escrito ao CONTRATADO infrator, publicada no Diário dos Municípios.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do Contrato, por parte do CONTRATADO, assegurará ao CONTRATANTE o
direito de rescisão nos termos do art. 77, bem como nos casos citados no art. 78, ambos da Lei nº
8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão do Contrato, nos termos do artigo 79 da Lei nº 8.666/93, poderá
ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo processo, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicial, nos termos da legislação.
30 DE 42

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2090

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul

Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fone (047) 3471-2230
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão contratual fundada no inciso I, do art. 79, da Lei nº 8.666/93, sem
prejuízo das sanções previstas na Cláusula Décima Quarta do presente Contrato, acarreta as seguintes
consequências:
I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do
CONTRATANTE;
II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na
execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58, da Lei nº
8.666/93;
III - execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizações a ele devidos;
IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do parágrafo anterior fica
a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou
indireta.
PARÁGRAFO QUARTO – Na hipótese do inciso II do parágrafo segundo, o ato deverá ser precedido de
autorização expressa da autoridade superior.
PARÁGRAFO QUINTO – Determinada a rescisão o CONTRATANTE procederá a vistoria e levantamento
dos serviços executados, dos equipamentos e materiais do acervo existente, que servirão de base para
o acerto final de contas, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ENTREGA DO SERVIÇO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA
CONTRATAÇÃO
Executada integralmente a obra e cumpridas todas as obrigações objeto deste Contrato, o
CONTRATADO deverá comunicar oficialmente ao CONTRATANTE, mediante correspondência escrita,
até o 5º (quinto) dia após a data fixada para conclusão dos mesmos e o recebimento efetivar-se-á nos
seguintes termos:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, em até 15 (quinze) dias
corridos, contados da data da comunicação escrita de execução total do objeto contratado feita pelo
CONTRATADO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em três vias, onde serão
discriminados todos os serviços objeto do Contrato, para posterior verificação da sua conformidade
com todos os elementos técnicos que serviram de base para a contratação;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em três vias, em até 15(quinze) dias corridos, contados a partir
da data do recebimento provisório.
.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil
pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pelo perfeito cumprimento das obrigações
assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.
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PARÁGRAFO SEGUNDO. No termo de recebimento definitivo serão elencadas todas as situações do
recebimento, como também a descrição detalhada dos serviços recebidos, comprovando a adequação
do objeto licitado aos termos contratuais.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Caso a Administração não aceite os serviços, poderá conceder novo prazo ao
CONTRATADO, para que, às suas expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados, reservado o
direito de aplicação das penalidades cabíveis. Enquanto tais serviços não forem recebidos
definitivamente, o CONTRATADO não poderá emitir faturas a eles correspondentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente Contrato deverá ser providenciada em extrato, no Diário dos Municípios e
DOE, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de
até 20 (vinte) dias daquela data, na forma prevista no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
O foro da Comarca de São Francisco do Sul é o único competente para dirimir quaisquer questões
oriundas da presente contratação.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente
Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, cujo extrato fica registrado às fls. .... do Livro
Especial de Contrato do CONTRATANTE, de acordo com o artigo 60 da Lei nº 8.666/1993, o qual,
depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas abaixo nomeadas.
Local, ..... de .................... de ............

.......................................................
PELO CONTRATANTE

.......................................................
PELO CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1 - .......................................................
NOME:
CPF:

2 - .......................................................
NOME:
CPF:
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A N E X O - II
DO EDITAL TOMDA DE PREÇO 045/2022
MODELO-ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA
MODELO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nome do Contratante:
Obra:
Nome do Proponente:
Licitação nº
Item

Código da
Composição Custos
Unit.

Descrição dos Serviços

Data
Quant.

Mês de ref.
Un.

Preços ( R$ )
Unitário

Total
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Preço total da planilha orçamentária 
Nome do profissional responsável
pela elaboração do orçamento

Assinatura

Nº C.R.E.A.

NOTAS:
1- A planilha deverá ser MS EXCEL.
2 - Em todas as folhas impressas, da planilha orçamentária, deverá constar o nome do
profissional responsável pela elaboração do orçamento, assinatura e nº CREA/CAU, Nº
ART/RRT de orçamento.

A N E X O - III
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 045/2022
MODELO-COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
MODELO-COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
Nome do Contratante:
Obra:
Nome do Proponente:
Licitação nº
Data
Mês de ref.
Código: xxx SERVIÇO:
Código
Custos do item
Custos
dos
Component Consu
Un. Unitários
Item
Mão de
Insumo
es
mos
Material
( R$ )
obra
s

Total
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Subtotal do custos diretos 
Leis Sociais
B. D. I.
Totais da composição 
Nome do profissional responsável pela
elaboração do orçamento

Assinatura


Nº C.R.E.A.

NOTAS:
1- Poderá ser apresentada em relatórios de computador, desde que elaborada em MS
EXCEL.
2 - Em todas as folhas impressas, da planilha orçamentária, deverá constar o nome do
profissional responsável pela elaboração do orçamento, assinatura, nº CREA/CAU, Nº do
ART/RRT de orçamento.

A N E X O - IV
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 045/2022
MODELO – CÁLCULO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.)
MODELO – CÁLCULO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (B. D. I. )
Nome do Contratante:
Obra:
Nome do Proponente:
Licitação nº
Item
Componentes

%
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Total do B. D. I.

Nome do profissional responsável
pela elaboração do orçamento

Assinatura

Nº C.R.E.A.

NOTAS:
1 - O BDI corresponde às despesas indiretas e ao lucro do construtor. Incide sobre a soma dos preços dos
materiais, mão de obra, encargos sociais e equipamentos (exceto para Depreciação e Juros do Capital
Investido)
2 - A planilha deverá ser MS EXCEL.
3 - Em todas as folhas impressas, da planilha orçamentária, deverá constar o nome do profissional
responsável pela elaboração do orçamento, assinatura e nº CREA/CAU, Nº do ART/RRT de orçamento.

ANEXO-V
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 045/2022
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

(Dísponivel download no endereço eletrônico:
https://www.saofranciscodosul.sc.gov.br/licitacoes > SERVIÇOS > FORNECEDORES > PREGÕES E
LICITAÇÕES
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A N E X O - VI
DO EDITAL TP Nº 045/2022
MODELO – EXPERIÊNCIA E DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
À: COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Endereço: Praça Getúlio Vargas, n. º 01, Centro Histórico, São Francisco do Sul.
Ref.:
Proposta
para
execução
das
obras
de
“_______________________________________________________________________________
____________________________________________________”.
Prezados Senhores,
Tendo examinado o Edital para TOMADA DE PREÇO nº 045/2022, eu, _________________,
portador da carteira e registro no CREA/CAU número __________, declaro estar ciente e de
acordo com a minha indicação pela empresa ______________________, como responsável
técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência.
Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiência:
ITEM
Nº
DESCRIÇÃO DA OBRA
Nº
EMPRESA
REGISTRO
EXECUTORA
37 DE 42
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(2) 1

(1)

NO CREA
(3)2

(4)

(localidade)_____________, (data) ___ de __________ de 2022.
____________________________
Profissional
(nome e assinatura)
__________________________
Empresa Licitante
(responsável - nome, cargo e assinatura)

A N E X O - VII
DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 045/2022
MODELO - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Referência: TOMADA DE PREÇO n.º 045/2022
Objeto: “-------------------------------------------------------------------------------”.
Prezados Senhores,
Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, para a execução da
mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo-assinados, propomos executar e
concluir as obras previstas no mencionado Edital, pelo preço global de R$ ___ (___).
DADOS DA EMPRESA: (nome, razão social, endereço da empresa e número do Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas – CNPJ do Ministério da Fazenda) o número da conta-corrente, da agência e
do banco em que será efetuado o pagamento).

1
2

Descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra executada.
CREA ou órgão similar.
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DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: (nome, RG, CPF, endereço
residencial, estado civil e nacionalidade).
DADOS BANCÁRIOS: (o número da conta-corrente, da agência e do banco em que será efetuado o
pagamento).
Outrossim, declaramos que:
a)
b)
c)
d)

temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo de ( _______ );
esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais),
materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos
necessários à perfeita execução de toda a obra;
e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias,
contado da data final prevista para sua entrega.
Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte,
observadas as condições do Edital.
(localidade) ____________, em ___ de ___ de 2022.
__________________________
Empresa Licitante
(responsável - nome, cargo e assinatura)

A N E X O – VIII
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 045/2022
PROJETO EXECUTIVO/MEMORIAL DESCRITIVO
(Dísponivel download nos endereços eletrônicos:
https://www.saofranciscodosul.sc.gov.br/licitacoes > SERVIÇOS > FORNECEDORES > PREGÕES E
LICITAÇÕES
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A N E X O – IX
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 045/2022
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

_____________________________________, CNPJ n° _________________________
(nome da empresa)
sediada________________________________________________________________
(endereço completo)
declara, sob as penas da lei, que CUMPRE todos os requisitos e exigências de Habilitação do Edital
de TOMADA DE PREÇO N° 045/2022 do Município de São Francisco do Sul/SC.
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______________________, ______ de _____________ de 2022.

__________________________
Empresa Licitante
(responsável - nome, cargo e assinatura)

ANEXO-X
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 045/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES
________________________________________, CNPJ n° ______________________
(nome da empresa)
sediada________________________________________________________________
(endereço completo)
declara, sob as penas da lei, que CUMPRE o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e
na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

____________________, ______ de _______________ de 2022.
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__________________________
Empresa Licitante
(responsável - nome, cargo e assinatura)

A N E X O - XI
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 045/2022
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
1.2 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação,
drenagem e sinalização da Rua Matilde F. Furtado, bairro Paulas, neste Município, conforme
especificações e seus anexos, partes integrantes deste edital.
Assinalar a opção escolhida:
(
) DECLARAMOS para os devidos fins previstos neste Edital, que esta licitante realizou visita
técnica e tomou conhecimento de todas as condições e do local onde serão realizados os serviços,
estando totalmente de acordo com o Edital e seus anexos.
(
) DECLARAMOS para os devidos fins previstos neste Edital, que esta licitante declinou da
realização da visita técnica, assumindo sob sua responsabilidade, todas as condições necessárias
para a realização dos serviços, estando totalmente de acordo com o Edital e seus anexos.
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__________________________
Empresa Licitante
(Responsável - nome, cargo e assinatura)
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EDITAL TP. 046-2022

Publicação Nº 3839981
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC, torna público que realizará em sua sede, sita na Praça
Dr. Getúlio Vargas, 01, Centro, nesta cidade, na Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, uma
licitação sob a modalidade de TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO, com regime de execução por
empreitada por preço global, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos, e em
conformidade com a Lei nº 8.666/93 alterada pela Lei nº 8.883/94 e Lei 9.648/98 e pelas
especificações e condições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1 – Esta licitação tem por objeto Contratação de empresa especializada para execução de obra de
pavimentação, sinalização e drenagem da Rua Ana Luiza de Jesus, bairro Vila da Glória, neste
Município, conforme especificações e seus anexos, partes integrantes deste edital.
2. DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS
2.1 Os envelopes com a documentação para habilitação e, técnica e comercial deverão ser entregues
até as 08:30 hs do dia 10 de maio de 2022 no setor de LICITAÇÕES, sito na Praça Dr. Getúlio Vargas,
01, Centro. A abertura dos envelopes nº 01 (documentação para habilitação), dar-se ás 09 hs do dia 10
de maio de 2022.
2.1.2 O endereço para a entrega dos envelopes é:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
SETOR DE LICITAÇÕES
Praça Getúlio Vargas n. º 01, Centro Histórico, São Francisco do Sul.
A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO
2.1.3 O endereço para abertura dos envelopes é:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
SALA DE REUNIÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES
Praça Getúlio Vargas n. º 01, Centro Histórico, São Francisco do Sul.
2.2 Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil
subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato
imprevisível.
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2.3 Os envelopes de documentação e proposta encaminhados à Comissão de Licitação após a data e
horário fixados no presente Edital, serão devolvidos, ainda fechados, aos respectivos remetentes.
2.4 As empresas interessadas que pretenderem obter esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos
deverão solicitá-los por escrito, através de e-mail (gerencia.licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br ou
licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br), ou protocolados no Setor de Protocolos da Administração
Municipal, enviados a Comissão de Licitação para Obras e Serviços de Engenharia, até 02 (dois) dias
antes da data estabelecida para a apresentação das propostas. A Entidade de Licitação responderá por
escrito, às solicitações de esclarecimentos recebidas tempestivamente e encaminhará cópias das
respostas, incluindo explicações sobre as perguntas, sem identificar sua origem, a todos que já tenham
retirado ou venham a retirar o Edital, no seguinte endereço:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
SETOR DE LICITAÇÕES
Praça Getúlio Vargas n. º 01, Centro Histórico, São Francisco do Sul
CEP: 89240-000
A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Telefone: (47) 3471-2230
3. DA REPRESENTAÇÃO
3.1 As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um representante, com poderes
para intervir nas fases do procedimento licitatório, desde que o mesmo exiba, no ato da entrega dos
envelopes, documento que o identifique como representante da Licitante; caso contrário ficará
impedido de manifestar-se e/ou responder pela empresa.
3.2 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de
uma Licitante.
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 – Serão admitidas a participar desta licitação somente pessoas jurídicas, regularmente constituídas
e devidamente cadastradas no cadastro de fornecedores do Município, ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação e a compatibilidade do seu ramo de atuação com o
objeto do presente edital, não sendo admitido consórcio.
4.2 – As empresas interessadas deverão estar cadastradas como fornecedor do Município de São
Francisco do Sul, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.
4.2.1 Para os participantes interessados não portadores do certificado de registro cadastral de
fornecedores do Município de São Francisco do Sul, os mesmos deverão apresentar, junto ao
Setor de Licitações da PREFEITURA, através do e-mail licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br, até
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o 3º (terceiro) dia anterior à data limite do recebimento das propostas, a documentação exigida
que deverá satisfazer os artigos 27 a 31, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações,
conforme listagem expressa no link www.saofranciscodosul.sc.gov.br/licitacao/304/documentopara-cadastro-de-fornecedores-01.
4.3 – As empresas deverão cadastrar, preferencialmente, sua proposta no link
https://saofranciscodosul.atende.net/servicos, a fim de confirmar o cadastrado da empresa e seu
representante junto ao portal do atente.net, preenchendo todos os dados solicitados.
4.2 – Não será admitida a participação de proponentes:
4.2.1 – Em falência ou concordata, que se encontrarem em processo de recuperação judicial ou
extrajudicial sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.2.2 – Punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração usuária do
Cadastro Central de Fornecedores do Município de São Francisco do Sul, durante o prazo
estabelecido para a penalidade;
4.2.3 – Que tenha sido declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração direta ou
indireta, com qualquer órgão PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL ou do DISTRITO
FEDERAL, ou ainda, que esteja com direito de participar de licitação suspensa;
4.2.4 – Cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do órgão
licitante.
5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
5.1. Os documentos relativos à habilitação (Envelope n.º 1) e à proposta (Envelope n.º 2) serão
apresentados em uma única via, em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente
autenticada por cartório competente, ou por servidor da Administração Municipal, devidamente
designado por meio de Portaria, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.
5.1.1 As cópias de documentos obtidos via Internet não necessitam de autenticação, pois os
mesmos serão confirmados pela mesma via, pela Comissão Especial de Licitação.

5.1.2 Certidões e dentre outros documentos emitidos pela Prefeitura de São Francisco do Sul, caso
não estejam autenticados conforme item 5.1, estarão sujeitos à diligências durante a sessão pela
Comissão Permanente de Licitações, a qual conduzirá o certame.
5.2. Os documentos relativos à habilitação e à proposta deverão ser entregues sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas em envelopes devidamente fechados, separados e identificados
apropriadamente, nos termos dos itens 06 e 07.
5.3. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta, independente do resultado do processo licitatório.
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5.4. As Licitantes deverão considerar que as propostas deverão permanecer válidas pelo prazo mínimo
de 60 (sessenta) dias a contar da data final estabelecida para entrega das mesmas. Em circunstâncias
excepcionais, o Município poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade das propostas, por
escrito, não sendo admitida introdução de quaisquer modificações na proposta.
5.5. Nos termos do inciso III, do artigo 31 da Lei Federal n.º 8.666/93, a Garantia da Proposta, limitada
a 1% (um inteiro por cento) do valor estimado do objeto da contratação, deverá ser recolhida pela
licitante até as 13:00 horas do último dia útil da data que antecede o certame, pelo valor
estabelecido de R$ 7.349,82 (Sete mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), sob
uma das modalidades previstas no parágrafo 1.º do artigo 56 da Lei Federal 8.666/93, que poderá ser
feita por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
6. DA HABILITAÇÃO (Envelope N. º 1)
6.1. Os documentos relativos à habilitação serão entregues à Comissão de Licitação, em envelope
devidamente fechado, contendo externamente os seguintes dizeres:
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 046/2022
ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM DA RUA ANA LUIZA DE JESUS, BAIRRO VILA DA GLÓRIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS PROJETOS, PLANILHAS E RELATÓRIO TÉCNICO.
EMAIL PARA CONTATO:________________________________________________
6.2. Para fins de habilitação, as Licitantes devem apresentar a documentação a seguir:
6.2.1. Relativamente à situação jurídica:
a) Certificado de registro cadastral de Fornecedores, no ramo de atividade pertinente ao objeto da
licitação, expedido pelo órgão responsável do Município de São Francisco do Sul;
b) Declaração da proponente de sujeição aos termos deste Edital, conforme modelo do Anexo IX;
c) Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, conforme modelo do Anexo X;
d) Registro comercial, no caso de empresa individual;
e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
f)Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da Diretoria em
exercício;
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Obs.: nos casos dos itens “d”, “e” e “f,” a empresa deverá comprovar que possui objetivo social
compatível com o presente edital.
6.2.2. Relativamente à regularidade fiscal:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União –
CND (Portaria Conjunta RFB/PGFN 1.751/2014);
c) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e do Município do domicílio ou sede do
licitante, ou outro equivalente na forma da lei.
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452, de 1° de maio de 1943, de acordo com a Lei n° 12.440/2011.
5.2.2.1. A demonstração de situação regular das Licitantes, quanto ao cumprimento de suas
obrigações sociais e trabalhistas, fica assegurada pelo atendimento ao disposto nas alíneas “a”, “b”,
“c”, “d” e “e” do item acima.
6.2.3. Relativamente à situação econômico-financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis, vedada sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios. A exibição dessas demonstrações
financeiras/contábeis deverá:
a.1) para sociedades anônimas: estarem aprovadas pela assembleia geral ordinária, que seja
comprovada através da ata arquivada no respectivo Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins;
a.2) para sociedades limitadas: estarem aprovadas por deliberação dos sócios. Nos termos do art.
1071, I, art. 1078, I, e art. 1072 e parágrafos, todos do código civil;
a.3) para as sociedades simples: observar as práticas compatíveis com os princípios fundamentais da
contabilidade, que será comprovada através de balanço patrimonial e resultado econômico
devidamente aprovados pelos administradores;
a.4) para todos os casos: a apresentação dos documentos deverá ser apresentada mediante cópia
autenticada do Livro ou de extrato do balanço, devidamente firmado pelos representantes legais da
sociedade e pelo contador, além dos respectivos termosde abertura e encerramento do Livro Diário,
registrado na junta Comercial ou Cartório de Registro;
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a.4.1) As empresas que adotam ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) deverão apresentar
cópia do termo de autenticação e balanço, bem como termo de abertura e encerramento, vistados em
todas as páginas pelo representante legal da empresa.
a.4.2) Para avaliar a situação financeira do licitante serão considerados o índice de Liquidez Corrente,
Índice de Liquidez Geral e o Grau de Endividamento, apurado pelas fórmulas abaixo, cujo cálculo
deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado pelo representante legal do
licitante.
OBS 01: O licitante poderá apresentar balanço patrimonial intermediário a fim de demonstrar
alteração relevante em sua capacidade econômico-financeira em relação aos dados contidos no
balanço patrimonial, tais como eventos supervenientes (fusão, incorporação, cisão etc.)
OBS 02: Os interessados terão a faculdade de apresentar parecer de empresa de auditoria, o que
dispensará a Administração de outras investigações.
- LIQUIDEZ CORRENTE
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
O resultado deverá ser igual ou maior que 1,00.
- LIQUIDEZ GERAL
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
O resultado deverá ser igual ou maior que 1,00.
- GRAU DE ENDIVIDAMENTO
GE = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
O resultado deverá ser igual ou menor que 1,00.
OBS1: Os índices estão devidamente justificados nos autos do procedimento licitatório, de acordo
com o § 5° do art. 31 da Lei n° 8.666/93;
b) Apresentação das notas explicativas, em consonância com o disposto nos arts. 31, I, da Lei n.
8.666/93 e 176, §4º, da Lei n.6.404/76 e no item 3.17, "f", da NBC TG 1000, editada pelo Conselho
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Federal de Contabilidade (item2.2.2 do Relatório DLC/CAJU/Div.6 n. 139/2020), conforme Processo
200006710 do TCE-SC;
c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da Licitante.
c.1) ATENÇÃO: Considerando a implantação do Sistema EPROC no Poder Judiciário de Santa Catarina, a
partir de 1º/04/2019, as certidões dos modelos “Cível” e “Falência, Concordata e Recuperação Judicial”
deverão ser solicitadas tanto no Sistema EPROC quanto no Sistema ESAJ. As duas Certidões deverão ser
apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade, devendo as mesmas estarem dentro
do prazo de validade de 60 dias.
d) Comprovação do cumprimento de Garantia da Proposta, de que trata a cláusula 5.5 deste Edital;
d.1) A garantia da Proposta poderá ser realizada, a critério da licitante, numa das seguintes
modalidades:
=> caução em dinheiro;
=> caução em título da dívida pública do Estado;
=> seguro-garantia;
=> fiança bancária.
d.2) A garantia da proposta será devolvida à vencedora, após o recolhimento da garantia da execução
e, as demais licitantes, após a assinatura do contrato, ou depois de decorridos 30 (trinta) dias da data
da entrega das propostas.
6.2.4. Comprovação de qualificação técnica, constando de:
a) Certidão de Pessoa Jurídica da empresa e Certidão de Pessoa Física do profissional responsável pela
obra ou serviço, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) vigente na data de abertura dos envelopes;
b) comprovação de que a licitante possui profissional (ais) de nível superior detentor (es) de Atestado
ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) por
execução de obra ou serviço. A declaração da licitante deverá indicar o nome do profissional (is) e
preencher os seguintes requisitos:
b.1 – estar acompanhada de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, em nome do (s) profissional (is), devidamente acompanhados da respectiva
Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regiões do CREA ou do CAU ,
comprovando a execução, pelo (s) profissional (is) indicado (s), de serviços de características
semelhantes e de complexidade equivalentes às parcelas de maior relevância técnica e valor
significativo, conforme descrito abaixo:
Execução do Objeto
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS
SEXTAVADOS
EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

Quantidade
2.581,25 m²
373,00 m

Peso
50%
50%
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ASSENTAMENTO GUIA DE MEIO FIO

747,00 m

50%

c) demonstração da experiência do responsável técnico, com declaração autorizando sua inclusão na
equipe técnica, de acordo com o modelo constante do Anexo VI, devidamente preenchido e assinado;
d) indicação da equipe (pessoal de nível superior, técnicos de nível médio e não formados), adequados
e disponíveis para a realização do objeto ora licitado. Para o pessoal de nível superior e técnicos de
nível médio deverão ser descritos a qualificação de cada um e qual a referida responsabilidade na
execução dos trabalhos. O profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referidos na alínea (b) deverá integrar a equipe técnica
que se responsabilizará pela execução dos trabalhos e sua substituição somente será admitida por
outro (s) que detenha as mesmas qualificações aqui exigidas e por motivos julgados relevantes e aceito
pela Contratante, conforme equipe mínima EXPRESSA no memorial descritivo;
e) Declaração da proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo XI, comprovando que
promoveu vistorias e tomou conhecimento das condições do local onde serão executados os serviços,
ou declínio da realização da visita técnica assumindo as responsabilidades do Edital . Todos os
custos associados à visita e a inspeção serão de inteira responsabilidade do licitante.

f) Declaração da proponente de que, caso vencedor, disponibilizará de todos os equipamentos e
ferramentas necessárias para execução do objeto licitado;
PARAGRAFO ÚNICO: A comprovação de que o profissional de nível superior com a responsabilidade
técnica pertence ao quadro permanente da empresa deverá ser através da apresentação de cópia da
Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Contrato de Prestação de Serviços, devidamente
autenticados. No caso de o responsável técnico ser proprietário da empresa, a comprovação deverá
ser através do Contrato Social da mesma.
7. DA PROPOSTA (Envelope N.º 2)
7.1. A proposta deverá ser entregue em envelope separado do envelope que contenha os documentos
para habilitação, apresentando, externamente, os seguintes dizeres:
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 046/2022
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM DA RUA ANA LUIZA DE JESUS, BAIRRO VILA DA GLÓRIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS PROJETOS, PLANILHAS E RELATÓRIO TÉCNICO.
EMAIL PARA CONTATO:________________________________________________
7.2. No envelope nº 2 – Proposta deverá conter:
7.2.1. Carta proposta da Licitante, de acordo com o modelo constante do Anexo VII, indicando:
7.2.1.1. Nome, razão social, endereço da empresa e número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
– CNPJ do Ministério da Fazenda;
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7.2.1.2. Nome, RG, CPF, endereço residencial, estado civil e nacionalidade do responsável pela
assinatura do Contrato;
7.2.1.3. O número da conta-corrente, da agência e do banco em que será efetuado o pagamento.
7.2.1.4. O prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data final
prevista para sua entrega;
7.2.1.5. O valor global proposto, expresso em algarismos e por extenso, em moeda corrente brasileira.
O preço ofertado deverá cobrir todas as despesas relacionadas com a execução do Contrato, inclusive
seguros contra acidentes, vigilância da obra, dissídios das categorias previstas para o período de
execução contratual, tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciária, fiscal ou parafiscal;
7.2.2. Orçamento detalhado do custo global da obra, em planilhas contendo os quantitativos, custos
unitários, custos parciais e custo total da obra e serviços, em moeda brasileira, conforme modelos do
Anexo II, devidamente assinada pelo responsável técnico da licitante (item 5.2.4, “b”).
7.2.2.1. A Licitante deverá elaborar a planilha orçamentária considerando que as obras e serviços
objeto deste Edital devem ser entregues completamente executados, conforme Projeto Executivo/
Memorial Descritivo, parte integrante deste Edital.
7.2.2.2. É de responsabilidade da Licitante vistoriar o local, analisar a documentação técnica recebida e
prever qualquer serviço ou material necessário, mesmo quando não expressamente indicado no
orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, não lhe cabendo,
posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso não tenha se manifestado
expressamente, indicando as divergências encontradas entre as planilhas, projetos e especificações,
conforme disposto no subitem 2.5 deste Edital.
7.2.3. Composições de preços unitários de serviços, de acordo com o modelo do Anexo III.
7.2.4. Planilha de cálculo das Bonificações e Despesas Indiretas, conforme o modelo do Anexo IV.
7.2.5. Cronograma Físico-Financeiro devidamente assinado e preparado de conformidade com o
modelo do Anexo V.
7.3. A carta proposta e os documentos que a acompanham deverão estar assinados e rubricados, com
identificação por meio de carimbo ou datilograficamente.
7.4. Os preços cotados não poderão ser reajustados.
7.5. O valor máximo dos serviços objeto deste certame é de R$ 734.981,99 (Setecentos e trinta e
quatro mil novecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) sendo que serão aceitas
somente variações de até 5% (cinco por cento) a maior em relação aos custos unitários estimados nas
planilhas orçamentárias anexas a este processo licitatório.
7.6. Não se admitirá proposta que apresente valor simbólico ou irrisório, de valor zero, excessivo ou
manifestamente inexequível, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os
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de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato.
7.6.1. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
estimado pela Entidade de Licitação; ou
b) valor estimado pelo Município.
7.7. Se houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos,
prevalecerão os valores por extenso.
ATENÇÃO: As planilhas solicitadas nos itens 7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5 deverão constar em seu rodapé: o
nome do profissional responsável pela elaboração do orçamento, assinatura, nº do CREA/CAU e o nº
do ART/RRT de orçamento.
8. DO PROCEDIMENTO
8.1. Os trabalhos da Comissão de Licitação, nas reuniões de abertura, obedecerão aos trâmites abaixo
estabelecidos:
8.1.1. A Comissão de Licitação deverá abrir os envelopes de habilitação (Envelope nº 1) e propostas
(Envelope nº 2), salvo se houver desistência de recurso, conforme inciso III do Art. 43 da Lei 8.666/93;
8.1.2. No local, dia e hora previstos no presente Edital, a Comissão receberá os envelopes contendo a
documentação (Envelope n.º 1 e os envelopes com as propostas (Envelope n.º 2);
8.1.3. Após o julgamento sobre o resultado da fase de habilitação aos licitantes, a Comissão de
Licitação abrirá os envelopes contendo as propostas (Envelope nº 2);
8.1.4. A Comissão Especial de Licitação examinará e julgará as propostas apresentadas e comunicará o
resultado por escrito aos licitantes;
8.1.5. Serão lavradas atas circunstanciadas de todas as sessões, onde constarão todas as ocorrências,
que serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelas Licitantes que participarem da
reunião;
8.1.6. Serão devolvidos os envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas
propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação, conforme o inciso II do Art. 43
da Lei 8.666/93;
8.2. As decisões serão comunicadas, por escrito, as licitantes.
8.3. Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, com
os documentos de habilitação e com as propostas, nenhum outro poderá ser recebido.
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8.4. A Comissão inabilitará as Licitantes e desclassificará as propostas que não contiverem as
informações requeridas nos itens 5 e 6, respectivamente, ou que contrariarem este Edital.
8.5. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar as Licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que
determinaram a inabilitação ou desclassificação, conforme Art. 48, § 3º da Lei 8.666/93.
8.6 A critério da Comissão de Licitação poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não
resultem prejuízo para o entendimento das propostas.
9. DO JULGAMENTO
9.1. O julgamento das propostas será feito pelo “MENOR PREÇO GLOBAL” ofertado.
9.2. A adjudicação do objeto desta TOMADA DE PREÇO será feita globalmente, à Licitante que tenha
apresentado o menor preço global.
9.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrerá via sorteio, em ato
público, para o qual todas as Licitantes serão convocadas.
9.4. A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após homologação e adjudicação pela
autoridade superior.
10. DOS RECURSOS
10.1. Dos atos praticados pela Entidade de Licitação poderá haver recurso no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o caso.
10.2. Os recursos contra a decisão de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas terão efeito
suspensivo. Nas hipóteses de recursos contra outros atos praticados pela Entidade de Licitação, caberá
à autoridade competente, atribuir eficácia suspensiva ao recurso interposto, motivadamente e
presentes razões de interesse público.
10.3. Na hipótese de recurso contra a decisão da Comissão, na fase de julgamento da habilitação, os
envelopes contendo as propostas permanecerão cerrados em invólucro que será rubricado por todos
os presentes na reunião, para posterior abertura, em data que será fixada pela Comissão de Licitação,
o que fará constar em ata.
10.4. Os recursos serão dirigidos à autoridade imediatamente superior a Comissão de Licitação, por
intermédio da mesma, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente
informados.
10.5. Após decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de Licitação será submetido
ao Prefeito, para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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11.1. As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas no Termo de
Contrato, parte integrante deste Edital.
12. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
12.1. O prazo de vigência do Contrato será de 05 (cinco) MESES, contados a partir de sua assinatura,
prazo este equivalente ao somatório dos prazos para início e mobilização da obra; prazo de execução
da obra; prazo para regularização da obra perante os órgãos competentes, prazo de comunicado do
encerramento da obra e conclusão total do objeto; prazo do recebimento provisório e prazo de
recebimento definitivo da obra e para o pagamento. e o prazo de execução total da obra é de 03 (três)
MESES, contados a partir da ORDEM DE SERVIÇO.
12.2. Na hipótese da empresa vencedora se recusar a assinar o Contrato, a Entidade de Licitação
convocará a segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 11, no que couber.
13 DO PAGAMENTO
13.1. O pagamento será feito de acordo com os prazos e condições estabelecidos no Contrato.
14. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
14.1. A Licitante vencedora prestará Garantia de Execução, no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, numa das seguintes modalidades:
Seguro-garantia,
Fiança bancária,
Caução em dinheiro ou
Título da dívida pública.
14.1.1 A garantia deverá ser comprovada no ato da assinatura do CONTRATO e ficará retida enquanto
o Contrato estiver em vigor, sendo liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, após a data do vencimento
do Contrato, desde que cumpridos todos os seus termos e condições.
14.1.2 A garantia prestada responderá subsidiariamente pelas multas aplicadas se, por qualquer
motivo, o CONTRATADO não as pagar nos prazos fixados, e deverá ser integralizada, num prazo
máximo de 30 (trinta) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores.
14.1.3 Sempre que ocorrer alteração contratual em decorrência de prorrogação ou acréscimo de
quantitativo do objeto do Contrato, o CONTRATADO, antes da assinatura do Termo Aditivo, prestará
garantia suplementar no percentual de 5% (cinco por cento) do valor acrescido, que poderá ser em
qualquer das modalidades e condições estabelecidas no item 8 do Edital.
14.1.4 A qualquer tempo, mediante comunicação ao CONTRATANTE, poderá ser admitida a
substituição da garantia, observadas as modalidades previstas no Edital de licitação e o disposto no
art. 65, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93.
14.1.5 A perda do valor da garantia em favor do CONTRATANTE, por rescisão decorrente de
inadimplemento contratual do CONTRATADO, far-se-á de pleno direito, independentemente de
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qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da aplicação das demais sanções
previstas neste Contrato.
14.1.6 O descumprimento de qualquer das obrigações previstas nesta Cláusula ensejará a aplicação de
penalidade, garantida defesa prévia.
14.1.7 A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pelo CONTRATADO
referentes a:
I – prejuízos ou danos causados ao CONTRATANTE;
II – prejuízos ou danos causados a terceiros pelo CONTRATADO;
III – toda e qualquer multa contratual;
IV – débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas relacionados com
o presente Contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vales-transportes, vales-refeições,
verbas rescisórias, etc;
V – quaisquer obrigações não cumpridas pelo CONTRATADO em relação ao presente Contrato
previstas no ordenamento jurídico do país.
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. As despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão à conta dos da seguinte dotação
orçamentária:
Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de Despesa
Vínculo do Recurso

18003 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos
Diretoria de Obras de Infraestrutura Viária
1028 – Pavimentação e Manutenção de Vias
Urbanas
34490000 – Aplicações Diretas
33901 – Fundo Especial de Petróleo – lei 9.478/97
33903 – Fundo Especial de Petróleo – lei 9.478/97
13901 – Fundo Especial de Petróleo – lei 9.478/97
13902 – Fundo Especial de Petróleo – lei 9.478/97

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
16.1. A atuação da Licitante perante a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, assim como na execução do Contrato
será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município e constará dos certificados e declarações
solicitadas.
16.2. Fica assegurado à Entidade de Licitação o direito de:
16.2.1. Adiar a data de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos
interessados, notificando-se, por escrito, as Licitantes que já tenham retirado o Edital, com a
antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada;
16.2.2. Aceitar ou rejeitar qualquer proposta, anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente
licitação, a qualquer tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público,
dando ciência aos interessados;
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16.2.3. Alterar as condições deste Edital e seus anexos, fixando novo prazo para a apresentação das
propostas.
16.3. A Contratada é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,
social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Entidade de
Licitação ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e
seus sucessores.
16.4. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação da Lei 8.666/93, e suas alterações, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal de São Francisco do Sul, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3
(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.
16.5. Qualquer Licitante é parte legítima para impugnar o Edital de Licitação por irregularidade na
aplicação da Lei 8.666/93, e suas alterações, devendo protocolar o pedido até 2 (dois) dias úteis antes
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal de São Francisco do Sul.
16.5.1. A Comissão de Licitação deverá analisar e julgar a solicitação impugnante protocolado
conforme subitem 16.5, devendo responder ao pedido em até 03 (três) dias úteis, cabendo-lhe
promover conforme julgamento e decisão. Nos casos julgados procedentes, caberá a Comissão de
Licitação:
a) Acatar as razões e o postulado na impugnação para fazer a alteração necessária no edital;
b) Dar ciência aos Licitantes que retiraram o Edital, conforme subitem 1.2 deste Edital, do resultado
da impugnação:
16.6. A participação neste processo licitatório implicará aceitação integral de seus termos, bem como
na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso.
16.7. No que esse Edital for omisso, prevalecerá o que a Lei 8.666/93 e suas alterações determinam.
16.8. São partes integrantes desse Edital, além de seu Processo Administrativo, os documentos Anexos
descritos abaixo:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX
ANEXO X

Minuta do Contrato.
Modelo – Orçamento detalhado do Custo Global da Obra.
Modelo – Composição de Preços Unitários de Serviços.
Modelo – Cálculo das Bonificações e Despesas Indiretas (B.D.I.).
Cronograma Físico-Financeiro.
Modelo – Experiência e Declaração de Responsável Técnico.
Modelo – Carta Proposta da Licitante.
Projeto Executivo/ Memorial descritivo.
Modelo – Declaração da proponente de sujeição aos termos deste
Edital.
Modelo - Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art.
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ANEXO XI

7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.
Modelo – Declaração de Vistoria Técnica

16.9. O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Comarca de São Francisco do Sul
– SC.
16.10. O presente Edital e seus anexos e a proposta a empresa vencedora farão parte integrante do
Contrato, independentemente de transcrição.
São Francisco do Sul, 19 de abril de 2022.
Godofredo Gomes Moreira Filho
Prefeito Municipal
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO

Contrato Nº......./........
Processo nº
Modalidade:
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL – PMSFS E A
EMPRESA.
Aos XX dias do mês de XXXX do ano de XXXX, a Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, sediada
na Praça Dr. Getúlio Vargas, nº01, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato
representada pelo seu Prefeito Municipal – Sr. Godofredo Gomes Moreira Filho, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Coronel Reinaldo Tavares, nº 26 e de outro lado a empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na Rua
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, em xxxxxxxxxxxxx/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxx, Brasileiro, portador do RG xxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF n.º
xxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxxxxxxxxxxx, bairro xxxxxxxxxxx –
xxxxxxxxxxxxx/SC, celebram o presente contrato, decorrente da xxxxxxxxxxxxxx n.º /2018, conforme
faculta o § 5º do art. 42 da Lei n.º 8.666, de 21.6.93, com suas alterações subseqüentes e legislação
correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as Cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para execução de obra de
pavimentação e drenagem da Rua Ana Luiza de Jesus, bairro Vila da Glória, neste Município,
devidamente descritas no Projeto Executivo e Memorial Descritivo, de acordo com as exigências,
quantidades e especificações constantes do Edital n. ...../2022 e seus anexos.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de sua
transcrição, o Edital de Licitação e seus Anexos, a Proposta do CONTRATADO, datada de ..../...../........,
e demais elementos constantes do Processo nº ******************.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão
pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54,
combinado com o inciso XII, do artigo 55, ambos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
Os serviços serão prestados sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço
global.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS
O prazo de vigência do Contrato será de 05 (cinco) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo
este equivalente ao somatório dos prazos para início e mobilização da obra; prazo de execução da
obra; prazo para regularização da obra perante os órgãos competentes, prazo de comunicado do
encerramento da obra e conclusão total do objeto; prazo do recebimento provisório e prazo de 03
(três) meses, contados a partir DA ORDEM DE SERVIÇO.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A obra será executada em 03 (três) ETAPAS DISTINTAS, sendo de até 30
(trinta) dias o prazo máximo de execução de cada uma.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATADO terá até 05 (cinco) dias corridos para mobilização e início da
obra CONTADOS DA ORDEM DA SERVIÇO E, após a execução total do objeto contratado, terá até 05
(cinco) dias corridos para comunicar o fato ao CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos indicados nesta Cláusula poderão ser prorrogados, desde que
ocorra algum dos motivos elencados nos incisos I a VI do parágrafo 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93
e alterações.
PARÁGRAFO QUARTO – Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente. A justificativa deverá demonstrar a ausência de culpa do
CONTRATADO, bem como a relação de causa e efeito entre os fatos alegados e o atraso verificado,
formalizando-se o respectivo Termo Aditivo.
PARÁGRAFO QUINTO – Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, informado ao
CONTRATADO por escrito, desde que devidamente justificado e mediante termo aditivo de
prorrogação devidamente publicado em Diário dos Municípios, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente por igual tempo, conforme preceitua o § 5º, do art. 79, da Lei nº
8.666/93.
PARÁGRAFO SEXTO – A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo da
vigência do Contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em contrário no termo aditivo de
prorrogação.
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
Pela perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato, obedecidas as demais condições
estipuladas neste instrumento, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor global de R$
.............. (.. ........... ).
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No valor global estipulado nesta Cláusula já deverão estar computados
todos os custos com salários, encargos sociais, fiscais, administrativos, comerciais e trabalhistas, todos
os tributos incidentes sobre os serviços, equipamentos, materiais, mão de obra aplicáveis, bem como
todas e quaisquer despesas que, direta ou indiretamente, incidam sobre o preço global proposto para
os serviços objeto deste Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA ao assinar O CONTRATO, firmará termo de que concorda
com as exigências estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, a seguir relacionadas:
a) a adequação do projeto básico, sendo que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666,
de 1993;
a.1. Ao assumir o contrato, a empresa adere à correlação entre etapas e volume de serviço
previsto, sendo limitada a sua possibilidade de pleitos de revisão baseados em eventuais erros
a no máximo 10% do valor do contrato.
a.2. A empresa contratada terá de examinar com máxima atenção o projeto, pois, ao contratar,
estará comprometendo-se a entregar a totalidade do produto projetado pelo valor que ofertou
– sem possibilidade de vir, posteriormente, alegar, por qualquer motivo, que esse valor não
permite o atingimento pleno do objeto.
b) o contrato deverá conter cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das
etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, não se aplicando, a partir da
assinatura do contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os
custos unitários da planilha de formação do preço;
c) a formação do preço dos aditivos contratuais conterá orçamento específico detalhado em planilhas
elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, mantendo-se, em qualquer aditivo
contratual, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela administração nos
termos deste artigo e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666, de
1993.
d) na situação prevista na alínea anterior, uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam,
para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da
planilha de formação do preço do edital.
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
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Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja
interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, sempre por meio de Termo
Aditivo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos de até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global atualizado do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultada, entretanto, a supressão além do limite acima estabelecido,
mediante consenso entre os CONTRATANTES.
PARÁGRAFO TERCEIRO – As alterações do projeto básico, constantes desta cláusula, que importem na
modificação das características ou valor da obra, deverão acompanhar-se da respectiva
complementação do registro da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da obra junto ao CREA
da região onde os serviços serão realizados ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao
CAU, onde os serviços serão realizados.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
O pagamento ao CONTRATADO será efetuado em parcela única de acordo com o cronograma de
desembolso máximo acumulado (cronograma físico-financeiro) e avanço físico das etapas, mediante
emissão de ordem bancária, da seguinte forma:
1ª Parcela: ........ (...............) dias, quando executados os serviços previstos no cronograma físicofinanceiro correspondentes a estes valores;
2ª Parcela: ........ (...............) dias, quando executados os serviços previstos no cronograma físicofinanceiro correspondentes a estes valores;
3ª Parcela: ........ (...............) dias, quando executados os serviços previstos no cronograma físicofinanceiro correspondentes a estes valores;
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento de cada subetapa somente poderá ser efetivado quando de
sua execução integral.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A inexecução de subetapas de uma parcela não impede o pagamento das
subetapas executadas, entretanto o inadimplemento será apurado e poderá ensejar a aplicação de
penalidades.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Para fins de pagamento entende-se:
Etapa – grande grupo construtivo que integra o cronograma físico-financeiro como, por exemplo,
fundação, superestrutura, alvenaria etc;
Subetapa – fração de etapa em um período do cronograma físico-financeiro;
Parcela – somatório de subetapas em um mesmo período do cronograma físico-financeiro;
PARÁGRAFO QUARTO – Não será efetuado pagamento antes do período estabelecido no cronograma
físico-financeiro, exceto os serviços executados antecipadamente, desde que anteriormente
autorizados pelo CONTRATANTE, mediante termo aditivo e que sejam efetuadas as glosas relativas aos
itens constantes do BDI, entre outros ajustes necessários.
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PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento ao CONTRATADO, correspondente aos serviços realizados no
mês imediatamente anterior, será efetuado por meio de emissão de ordem bancária, até o 7º (sétimo)
dia útil após a apresentação dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal e Fatura, em 2 (duas) vias, contendo a descrição dos serviços executados, a matrícula CEI
e o endereço da obra na qual foram prestados os serviços, e devidamente atestada pelo responsável
pela fiscalização;
b) GPS – Guia da Previdência Social – do serviço, relativa ao mês da última competência vencida;
c) GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social, relativa ao mês da
última competência vencida.
PARÁGRAFO SEXTO – As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente atestadas no verso, pelo
servidor do CONTRATANTE responsável pelo acompanhamento e fiscalização, após verificado que os
serviços tenham sido executados a contento, sem o que não poderá ser efetuado o pagamento
correspondente. O prazo para a realização da vistoria de verificação da execução dos serviços é de 10
(dez) dias úteis contados da comunicação oficial CONTRATADA, do adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Os documentos elencados nas alíneas "b" e "c" do parágrafo quinto poderão
ser apresentados em cópia autenticada em cartório, ou acompanhados dos respectivos originais, para
autenticação pelo CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO – A não apresentação de qualquer um dos documentos de que trata o parágrafo
quinto acarretará a suspensão do pagamento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, até que tal
exigência seja atendida.
PARÁGRAFO NONO – Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos
efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Antes de efetivar cada pagamento será procedida consulta quanto a
continuidade das condições de habilitação exigidas no Edital. Os resultados da consulta serão
impressos e juntados aos autos do processo.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A constatação do descumprimento da exigência da manutenção
das condições da habilitação enseja a aplicação de penalidade e a rescisão contratual, garantido o
contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Verificada a existência de irregularidade fiscal, a empresa, sem
prejuízo do pagamento, será notificada da ocorrência, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, contados
do recebimento da notificação, promova a regularização ou apresente sua defesa, sob pena de
rescisão do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Não obsta a efetivação do pagamento a existência de registro no
SICAF de aplicação de penalidade ao CONTRATADO, por outro órgão da Administração Pública, desde
que comprovada a sua regularidade fiscal, ou após adotados os procedimentos estabelecidos no
parágrafo anterior.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO antes de paga
ou relevada a multa que lhe tenha sido aplicada e sem que antes tenha sido comprovado o
recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da obra ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica), recolhimento das garantias do Contrato, conforme o caso, e Certidão de
Matrícula da Obra.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – O recebimento da última parcela fica condicionado, além das
exigências já elencadas, a apresentação da Certidão Negativa de Débitos das contribuições
previdenciárias da obra, à entrega do projeto executivo “as built” e termo de habite-se.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalização e não será efetuado qualquer pagamento adiantado. A última parcela somente será paga
após o recebimento definitivo do objeto do Contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – O CONTRATANTE recusará o pagamento, se no ato de atestação, os
serviços executados, os equipamentos ou materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições
de funcionamento, ou estiverem em desacordo com as especificações e exigências do Edital e seus
anexos.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores
correspondentes às multas ou indenizações devidas pelo CONTRATADO nos termos desta contratação.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – Havendo qualquer dúvida acerca dos recolhimentos fiscais e
trabalhistas, o gestor da obra está autorizado a requisitar da empresa contratada a apresentação dos
comprovantes individualizados dos recolhimentos e as respectivas GFIPs discriminadas.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – Na cotação de tributos e encargos sociais, o licitante é o único responsável
pela cotação correta. Portanto, em caso de erro ou cotação incompatível com o regime legal aplicável,
serão adotadas as orientações a seguir:
a) cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução
contratual, devendo, a empresa, assumir o ônus decorrente de seu erro;
b) cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da
planilha e haverá glosa/dedução, quando do pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE
Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data da
entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da
Fundação Getúlio Vargas – FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994, aplicando-se da seguinte fórmula:
R= V (I – I°), onde:
I°
R= Valor do reajuste procurado;
V= Valor constante da proposta;
I= Índice relativo ao mês do reajustamento;
I°= Índice relativo ao mês da proposta
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PARÁGRAFO PRIMEIRO. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância calculada pela última variação conhecida,
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
PARÁGRAFO QUARTO. Fica o CONTRATADO obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, mediante solicitação expressa ao CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido
de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:
I = (TX/100)
365
EM = I x N x Vp, onde:
EM = Encargos moratórios;
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso.
PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATADO não fará jus à atualização financeira a que se refere esta
Cláusula, se o atraso decorrer de entrega tardia de documentação exigida, ou da ausência total ou
parcial desta, ou de pendência de cumprimento pelo CONTRATADO, de qualquer das cláusulas deste
Contrato.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais servidores responsáveis,
designados pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução da obra será acompanhada e fiscalizada por servidor(es) da
equipe de engenharia do CONTRATANTE, para tanto instituída, devendo:
I – promover o acompanhamento e as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no
Cronograma Físico-Financeiro e as exigências estabelecidas no Edital e no presente Contrato; e
II – atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito
de pagamento.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o(s) servidor(es) da
equipe de engenharia deverá(ão) sugerir à autoridade competente do CONTRATANTE, que suste
qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa
medida se tornar necessária.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O CONTRATADO providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa
resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as
ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execuções formais, solicitações e informações
diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.
PARÁGRAFO QUARTO – O Diário de Obras é propriedade do CONTRATANTE e ao final da obra será
incorporado ao processo administrativo da contratação e execução da obra.
PARÁGRAFO QUINTO – O(s) membro(s) da fiscalização anotarão em Diário de Obra, a ser fornecido
pelo CONTRATADO, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
PARÁGRAFO SEXTO – O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem
sequencial e rubricadas pela fiscalização. Caberá ao responsável técnico do CONTRATADO o seu
preenchimento. Será dada ciência do preenchimento do Diário à fiscalização dos serviços que efetuará
no Diário as anotações mencionadas nesta Cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O CONTRATADO deverá indicar preposto para representá-la sempre que for
necessário, durante o período de vigência do Contrato e manter disponível, durante a execução da
obra, o engenheiro responsável pela obra.
PARÁGRAFO OITAVO – O (s) servidor(es) da equipe de fiscalização do CONTRATANTE, anotará(ão) em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA
Como garantia das obrigações assumidas, o CONTRATADO prestará em espécie de garantia o valor de
R$ xxxxxxx (_____________________), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, e
deverá comprová-la no ato da assinatura deste instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO—A garantia prestada ficará retida enquanto o Contrato estiver em vigor,
sendo liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, após a data do vencimento do Contrato, desde que
cumpridos todos os seus termos e condições.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia prestada responderá subsidiariamente pelas multas aplicadas se,
por qualquer motivo, o CONTRATADO não as pagar nos prazos fixados, e deverá ser integralizada, num
prazo máximo de 30 (trinta) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que ocorrer alteração contratual em decorrência de prorrogação ou
acréscimo de quantitativo do objeto do Contrato, o CONTRATADO, antes da assinatura do Termo
Aditivo, prestará garantia suplementar no percentual de 5% (cinco por cento) do valor acrescido, que
poderá ser em qualquer das modalidades e condições estabelecidas no item 8 do Edital.
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PARÁGRAFO QUARTO – A qualquer tempo, mediante comunicação ao CONTRATANTE, poderá ser
admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas no Edital de licitação e o
disposto no art. 65, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO QUINTO – A perda do valor da garantia em favor do CONTRATANTE, por rescisão
decorrente de inadimplemento contratual do CONTRATADO, far-se-á de pleno direito,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da aplicação
das demais sanções previstas neste Contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – O descumprimento de qualquer das obrigações previstas nesta Cláusula
ensejará a aplicação de penalidade, garantida defesa prévia.
PARÁGRAFO SÉTIMO. A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pelo
CONTRATADO referentes a:
I – prejuízos ou danos causados ao CONTRATANTE;
II – prejuízos ou danos causados a terceiros pelo CONTRATADO;
III – toda e qualquer multa contratual;
IV – débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas
relacionados com o presente Contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, valestransportes, vales-refeições, verbas rescisórias, etc;
V – quaisquer obrigações não cumpridas pelo CONTRATADO em relação ao presente Contrato
previstas no ordenamento jurídico do país.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta da dotação orçamentária conferida
ao CONTRATANTE para o exercício de 2019, sob a seguinte classificação da despesa:
Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de Despesa
Vínculo do Recurso

18003 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Diretoria de Obras de Infraestrutura Viária
1028 – Pavimentação e Manutenção de Vias Urbanas
34490000 – Aplicações Diretas
33901 – Fundo Especial de Petróleo – lei 9.478/97
33903 – Fundo Especial de Petróleo – lei 9.478/97
13901 – Fundo Especial de Petróleo – lei 9.478/97
13902 – Fundo Especial de Petróleo – lei 9.478/97
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DESPESA

Os recursos necessários ao atendimento da despesa inerente ao presente Contrato estão
regularmente inscritos na Requisição ao Compras N. xxx/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, as quais se obrigam a obedecer as
seguintes normas:
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – São obrigações do CONTRATANTE:
I – autorizar o início das obras e permitir o livre acesso dos empregados do CONTRATADO ao local;
II - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos do
CONTRATADO;
III – acompanhar e fiscalizar o andamento da obra e atestar as faturas;
IV - após a conclusão de cada etapa da obra, os serviços serão submetidos à apreciação da fiscalização
do CONTRATANTE, que poderá aceitá-los ou rejeitá-los, fazendo, por escrito, as observações que
julgar necessárias à sua perfeita conclusão;
V – rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações do
CONTRATANTE, ou com as exigências das normas técnicas, dos Projetos, do Edital de Licitação e seus
anexos, que são partes integrantes deste Contrato;
VI- solicitar que seja refeito o serviço recusado, adequando aos projetos, às especificações constantes
do Edital da Licitação e seus anexos e às normas técnicas;
VII –receber provisória e definitivamente a obra, se os serviços forem executados de acordo com as
exigências dos Projetos, do Edital da Licitação e seus anexos, com a Proposta, com o presente
Contrato e com as normas que disciplinam o objeto da contratação, principalmente as normas
técnicas;
VIII – receber os projetos complementares e o executivo “as built” somente com assinatura do técnico
responsável, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto
ao CAU e a aprovação nos órgãos competentes, caso seja exigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO – São obrigações do CONTRATADO:
I – Agir de boa-fé, a executar a obra objeto deste Contrato de acordo as exigências do Edital da
Licitação, com a melhor técnica, utilizando materiais de primeira qualidade e cumprindo todas as
normas técnicas, bem como a fornecer os originais dos projetos atualizados e aprovados, passando os
mesmos a pertencer ao CONTRATANTE, e a fazer parte integrante do presente Contrato;
II – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apontadas pelo CONTRATANTE;
III – cumprir quaisquer formalidades e pagar as multas porventura impostas pelas autoridades
competentes, decorrentes da execução da obra ou serviços ora contratados;
IV – Manter o devido sigilo técnico e comercial quanto aos serviços objeto do presente Contrato;
V – facilitar e permitir ao CONTRATANTE a qualquer momento, a realização de vistoria e
acompanhamento dos serviços, sem que isso incorra em isenção de responsabilidade do
CONTRATADO, assegurado, a qualquer tempo, o direito à plena fiscalização dos serviços licitados,
permitindo o livre o acesso dos fiscais a todo o local de execução da obra, a todos os projetos e
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documentação correlata, permitir a retirada pelos fiscais de documentos e projetos para diligências,
tudo independentemente de comunicação ao CONTRATADO;
VI – responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, ainda que
culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, mesmo nos casos que envolvam
eventuais decisões judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade, assegurando ao
CONTRATANTE, em qualquer caso, o exercício do direito de regresso, pela via administrativa, que após
o devido processamento e garantido o direito de defesa, o prejuízo ensejará o desconto de valores
devidos ou inscrição do débito em dívida ativa;
VII – realizar suas atividades utilizando profissionais qualificados e em número suficiente, cabendo-lhe
total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação pertinente aos
serviços prestados e que lhe atribua responsabilidades, com ênfase na tributária, civil, previdenciária e
trabalhista;
VIII – manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas
disciplinares do CONTRATANTE;
IX – manter durante toda a vigência do Contrato a garantia integralizada, reforçando-a ou
reconstituindo-a quando se fizer necessário;
X – manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e com todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Edital;
XI – comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
XII – ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução da obra, arcar com todas as despesas decorrentes da contratação e, ainda, assumir a inteira
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vitimar seus empregados, quando em serviço, e
por todos os direitos que as leis trabalhistas lhes assegurem;
XIII- arcar com os danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE e responder, também, por
quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses
tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução da obra;
XIV- arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados na obra ou no recinto do CONTRATANTE;
XV- assumir inteira e total responsabilidade pela execução de acordo com os projetos, pela
resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;
XVI- reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;
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XVII- providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente e cumprir as normas de segurança no trabalho;
XVIII- remover entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra,
durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;
XIX- submeter ao CONTRATANTE, antes do início dos trabalhos, a relação nominal de seu pessoal
técnico envolvido com a execução da obra, para o fim previsto no artigo 30 § 10º da Lei nº
8.666/1993;
XX- responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados,
obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento
convenientes dos trabalhos;
XXI- providenciar, após a assinatura do Contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no
CREA da região onde os serviços serão realizados ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT junto
ao CAU, promover a matrícula da obra no CNPJ da empresa, aprovação do projeto básico e o
licenciamento da obra junto aos órgãos competentes entregando uma via ao CONTRATANTE, antes do
início da execução dos serviços da obra. As alterações correspondentes a prorrogação de prazo
deverão acompanhar-se da respectiva complementação do registro da ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) da obra junto ao CREA da região onde os serviços serão realizados ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU;
XXII - garantir todos os serviços executados, contados a partir da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme preceituado pelo Código Civil Brasileiro;
XXIII - assumir a responsabilidade por todos os encargos penitenciários e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, garantindo que
os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
XXIV - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados no decorrer da execução deste Contrato ou em conexão, com eles, ainda que
acontecido em dependência do CONTRATANTE;
XXV - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à
execução dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
XXVI - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
deste Contrato;
XXVII - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações
se obriga a atender prontamente;
XXVIII - comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
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XXIX – ceder todos os direitos patrimoniais sobre os projetos elaborados, objeto da presente licitação,
incluindo o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinente a
concepção, desenvolvimento e meios de qualquer natureza, sendo inclusive responsável pela
obrigação de efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA de todos os projetos e de
aprová-los nos órgãos competentes;
XXX- entregar o projeto executivo “as built”, providenciar a Certidão Negativa das Contribuições
Previdenciárias e obter o termo de habite-se, como condição para a conclusão total dos serviços .
PARÁGRAFO TERCEIRO – A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo
da vigência do Contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em contrário no termo aditivo
de prorrogação.
PARÁGRAFO QUARTO – Será admitida a subcontratação de partes dos serviços, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais do CONTRATADO, até o limite máximo de 30% (trinta por
cento), desde que previamente aprovado pelo CONTRATANTE e que o subcontratado preencha todos
os requisitos exigidos no Edital da licitação para a habilitação. Não será admitida a cessão ou
transferência do objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO – O CONTRATADO assumirá a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de
todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais,
seguro geral da obra (seguro de riscos da construção e de acidente do trabalho), que incidam ou
venham a incidir sobre os serviços objeto deste Contrato e apresentar os respectivos comprovantes,
quando solicitados pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no
contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia e por
ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e pela inexecução
total ou parcial do objeto desta avença, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
CONTRATADO as seguintes sanções:
a- advertência;
b- multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do contrato,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
c- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração
do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
d- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO
ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem anterior.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Pelos motivos que se seguem, o CONTRATADO estará sujeita às penalidades
tratadas no item anterior:
I- pela não apresentação da apólice de seguro geral da obra (seguro de riscos da construção e
acidentes de trabalho);
27 DE 41

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2130

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul

Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fone (047) 3471-2230
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

II - pela não apresentação da garantia;
III - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito;
IV- pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro;
V - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier a
ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou
no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição;
VI - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se
efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização,
contado da data de rejeição.
VII - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua
proposta.
VII – Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, conforme as tabelas 1 e 2
a seguir:
GRAU
01
02
03
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08

OCORRÊNCIA
0,2% por dia sobre o valor do item de serviço da planilha orçamentária
0,3% por dia sobre o valor do item de serviço da planilha orçamentária
0,5% por dia sobre o valor do item de serviço da planilha orçamentária

INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais.
Manter trabalhador sem qualificação exigida para executar os serviços
contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela
FISCALIZAÇÃO, por trabalhador.
Permitir a execução de serviços sem utilização de EPI/EPC ou a presença de
trabalhador fora dos locais em que estão realizados os serviços, por
trabalhador.
Recusar-se a executar ou corrigir serviço determinado pela fiscalização, por
serviço.
Deixar de zelar pelas instalações do CONTRATANTE ou de terceiros.
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução da FISCALIZAÇÃO, por
ocorrência.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não
previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorrência.

GRAU
03
02
01
01
02
01
02
01
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Além das penalidades citadas, o CONTRATADO ficará sujeito, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente
justificados e aceitos pela Administração do CONTRATANTE, o CONTRATADO ficará isenta das
penalidades mencionadas.
PARÁGRAFO QUARTO – As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao CONTRATADO com as de multa, descontando-a
da garantia prestada ou dos pagamentos a serem efetuados, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO – A multa aplicada não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as demais sanções previstas nesta Cláusula.
PARÁGRAFO SEXTO – A mora no cumprimento da obrigação, além de sujeitar o CONTRATADO à
aplicação de multa, autoriza o CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidência, a rescindir o
Contrato e a punir o CONTRATADO faltoso com a aplicação das demais sanções nesta Cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A prévia defesa do interessado, poderá ser apresentada no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados da intimação do ato. Elevando-se este prazo para 10 (dez) dias úteis no caso da
penalidade prevista na alínea “d” caput desta Cláusula.
PARÁGRAFO OITAVO – Não conhecido, ou improvido, o recurso cabível, o valor da multa aplicada
deverá ser recolhido ao CONTRATANTE, dentro de 3 (três) dias úteis após a respectiva notificação.
PARÁGRAFO NONO – A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será
comunicada por escrito ao CONTRATADO infrator, publicada no Diário dos Municípios.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do Contrato, por parte do CONTRATADO, assegurará ao CONTRATANTE o
direito de rescisão nos termos do art. 77, bem como nos casos citados no art. 78, ambos da Lei nº
8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão do Contrato, nos termos do artigo 79 da Lei nº 8.666/93, poderá
ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo processo, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicial, nos termos da legislação.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão contratual fundada no inciso I, do art. 79, da Lei nº 8.666/93, sem
prejuízo das sanções previstas na Cláusula Décima Quarta do presente Contrato, acarreta as seguintes
consequências:
I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do
CONTRATANTE;
II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na
execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58, da Lei nº
8.666/93;
III - execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizações a ele devidos;
IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do parágrafo anterior fica
a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou
indireta.
PARÁGRAFO QUARTO – Na hipótese do inciso II do parágrafo segundo, o ato deverá ser precedido de
autorização expressa da autoridade superior.
PARÁGRAFO QUINTO – Determinada a rescisão o CONTRATANTE procederá a vistoria e levantamento
dos serviços executados, dos equipamentos e materiais do acervo existente, que servirão de base para
o acerto final de contas, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ENTREGA DO SERVIÇO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA
CONTRATAÇÃO
Executada integralmente a obra e cumpridas todas as obrigações objeto deste Contrato, o
CONTRATADO deverá comunicar oficialmente ao CONTRATANTE, mediante correspondência escrita,
até o 5º (quinto) dia após a data fixada para conclusão dos mesmos e o recebimento efetivar-se-á nos
seguintes termos:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, em até 15 (quinze) dias
corridos, contados da data da comunicação escrita de execução total do objeto contratado feita pelo
CONTRATADO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em três vias, onde serão
discriminados todos os serviços objeto do Contrato, para posterior verificação da sua conformidade
com todos os elementos técnicos que serviram de base para a contratação;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em três vias, em até 15(quinze) dias corridos, contados a partir
da data do recebimento provisório.
.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil
pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pelo perfeito cumprimento das obrigações
assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.
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PARÁGRAFO SEGUNDO. No termo de recebimento definitivo serão elencadas todas as situações do
recebimento, como também a descrição detalhada dos serviços recebidos, comprovando a adequação
do objeto licitado aos termos contratuais.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Caso a Administração não aceite os serviços, poderá conceder novo prazo ao
CONTRATADO, para que, às suas expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados, reservado o
direito de aplicação das penalidades cabíveis. Enquanto tais serviços não forem recebidos
definitivamente, o CONTRATADO não poderá emitir faturas a eles correspondentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente Contrato deverá ser providenciada em extrato, no Diário dos Municípios e
DOE, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de
até 20 (vinte) dias daquela data, na forma prevista no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
O foro da Comarca de São Francisco do Sul é o único competente para dirimir quaisquer questões
oriundas da presente contratação.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente
Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, cujo extrato fica registrado às fls. .... do Livro
Especial de Contrato do CONTRATANTE, de acordo com o artigo 60 da Lei nº 8.666/1993, o qual,
depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas abaixo nomeadas.
Local, ..... de .................... de ............

.......................................................
PELO CONTRATANTE

.......................................................
PELO CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1 - .......................................................
NOME:
CPF:

2 - .......................................................
NOME:
CPF:
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A N E X O - II
DO EDITAL TOMDA DE PREÇO 046/2022
MODELO-ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA
MODELO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nome do Contratante:
Obra:
Nome do Proponente:
Licitação nº
Item

Código da
Composição Custos
Unit.

Descrição dos Serviços

Data
Quant.

Mês de ref.
Un.

Preços ( R$ )
Unitário

Total
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Preço total da planilha orçamentária 
Nome do profissional responsável
pela elaboração do orçamento

Assinatura

Nº C.R.E.A.

NOTAS:
1- A planilha deverá ser MS EXCEL.
2 - Em todas as folhas impressas, da planilha orçamentária, deverá constar o nome do
profissional responsável pela elaboração do orçamento, assinatura e nº CREA/CAU, Nº
ART/RRT de orçamento.

A N E X O - III
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 046/2022
MODELO-COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
MODELO-COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
Nome do Contratante:
Obra:
Nome do Proponente:
Licitação nº
Data
Mês de ref.
Código: xxx SERVIÇO:
Código
Custos do item
Custos
dos
Component Consu
Un. Unitários
Item
Mão de
Insumo
es
mos
Material
( R$ )
obra
s

Total

Subtotal do custos diretos 
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Leis Sociais
B. D. I.
Totais da composição 
Nome do profissional responsável pela
elaboração do orçamento

Assinatura


Nº C.R.E.A.

NOTAS:
1- Poderá ser apresentada em relatórios de computador, desde que elaborada em MS
EXCEL.
2 - Em todas as folhas impressas, da planilha orçamentária, deverá constar o nome do
profissional responsável pela elaboração do orçamento, assinatura, nº CREA/CAU, Nº do
ART/RRT de orçamento.

A N E X O - IV
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 046/2022
MODELO – CÁLCULO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.)
MODELO – CÁLCULO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (B. D. I. )
Nome do Contratante:
Obra:
Nome do Proponente:
Licitação nº
Item
Componentes

%
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Total do B. D. I.

Nome do profissional responsável
pela elaboração do orçamento

Assinatura

Nº C.R.E.A.

NOTAS:
1 - O BDI corresponde às despesas indiretas e ao lucro do construtor. Incide sobre a soma dos preços dos
materiais, mão de obra, encargos sociais e equipamentos (exceto para Depreciação e Juros do Capital
Investido)
2 - A planilha deverá ser MS EXCEL.
3 - Em todas as folhas impressas, da planilha orçamentária, deverá constar o nome do profissional
responsável pela elaboração do orçamento, assinatura e nº CREA/CAU, Nº do ART/RRT de orçamento.

ANEXO-V
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 046/2022
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

(Dísponivel download no endereço eletrônico:
https://www.saofranciscodosul.sc.gov.br/licitacoes > SERVIÇOS > FORNECEDORES > PREGÕES E
LICITAÇÕES
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A N E X O - VI
DO EDITAL TP Nº 046/2022
MODELO – EXPERIÊNCIA E DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
À: COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Endereço: Praça Getúlio Vargas, n. º 01, Centro Histórico, São Francisco do Sul.
Ref.:
Proposta
para
execução
das
obras
de
“_______________________________________________________________________________
____________________________________________________”.
Prezados Senhores,
Tendo examinado o Edital para TOMADA DE PREÇO nº 046/2022, eu, _________________,
portador da carteira e registro no CREA/CAU número __________, declaro estar ciente e de
acordo com a minha indicação pela empresa ______________________, como responsável
técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência.
Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiência:
ITEM
Nº
DESCRIÇÃO DA OBRA
Nº
EMPRESA
REGISTRO
EXECUTORA
NO CREA
(1)
(2) 1
(4)
(3)2
1
2

Descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra executada.
CREA ou órgão similar.
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(localidade)_____________, (data) ___ de __________ de 2022.
____________________________
Profissional
(nome e assinatura)
__________________________
Empresa Licitante
(responsável - nome, cargo e assinatura)

A N E X O - VII
DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 046/2022
MODELO - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Referência: TOMADA DE PREÇO n.º 046/2022
Objeto: “-------------------------------------------------------------------------------”.
Prezados Senhores,
Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, para a execução da
mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo-assinados, propomos executar e
concluir as obras previstas no mencionado Edital, pelo preço global de R$ ___ (___).
DADOS DA EMPRESA: (nome, razão social, endereço da empresa e número do Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas – CNPJ do Ministério da Fazenda) o número da conta-corrente, da agência e
do banco em que será efetuado o pagamento).
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: (nome, RG, CPF, endereço
residencial, estado civil e nacionalidade).
DADOS BANCÁRIOS: (o número da conta-corrente, da agência e do banco em que será efetuado o
pagamento).
Outrossim, declaramos que:
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a)
b)
c)
d)

temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo de ( _______ );
esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais),
materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos
necessários à perfeita execução de toda a obra;
e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias,
contado da data final prevista para sua entrega.
Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte,
observadas as condições do Edital.
(localidade) ____________, em ___ de ___ de 2022.
__________________________
Empresa Licitante
(responsável - nome, cargo e assinatura)

A N E X O – VIII
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 046/2022
PROJETO EXECUTIVO/MEMORIAL DESCRITIVO
(Dísponivel download nos endereços eletrônicos:
https://www.saofranciscodosul.sc.gov.br/licitacoes > SERVIÇOS > FORNECEDORES > PREGÕES E
LICITAÇÕES
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A N E X O – IX
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 046 /2022
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

_____________________________________, CNPJ n° _________________________
(nome da empresa)
sediada________________________________________________________________
(endereço completo)
declara, sob as penas da lei, que CUMPRE todos os requisitos e exigências de Habilitação do Edital
de TOMADA DE PREÇO N° 046/2022 do Município de São Francisco do Sul/SC.

______________________, ______ de _____________ de 2022.
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__________________________
Empresa Licitante
(responsável - nome, cargo e assinatura)

ANEXO-X
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 046/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES
________________________________________, CNPJ n° ______________________
(nome da empresa)
sediada________________________________________________________________
(endereço completo)
declara, sob as penas da lei, que CUMPRE o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e
na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

____________________, ______ de _______________ de 2022.

__________________________
Empresa Licitante
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(responsável - nome, cargo e assinatura)

A N E X O - XI
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 046/2022
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação, sinalização
e drenagem da Rua Ana Luiza de Jesus, bairro Vila da Glória, neste Município, conforme
especificações e seus anexos, partes integrantes deste edital.
Assinalar a opção escolhida:
(
) DECLARAMOS para os devidos fins previstos neste Edital, que esta licitante realizou visita
técnica e tomou conhecimento de todas as condições e do local onde serão realizados os serviços,
estando totalmente de acordo com o Edital e seus anexos.
(
) DECLARAMOS para os devidos fins previstos neste Edital, que esta licitante declinou da
realização da visita técnica, assumindo sob sua responsabilidade, todas as condições necessárias
para a realização dos serviços, estando totalmente de acordo com o Edital e seus anexos.

__________________________
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Empresa Licitante
(Responsável - nome, cargo e assinatura)
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EDITAL TP. 047-2022

Publicação Nº 3839984

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul

Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fone (047) 3471-2230
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC, torna público que realizará em sua sede, sita na Praça
Dr. Getúlio Vargas, 01, Centro, nesta cidade, na Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, uma
licitação sob a modalidade de TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO, com regime de execução por
empreitada por preço global, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos, e em
conformidade com a Lei nº 8.666/93 alterada pela Lei nº 8.883/94 e Lei 9.648/98 e pelas
especificações e condições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1 – Esta licitação tem por objeto Contratação de empresa especializada para execução de obra de
pavimentação e drenagem da Rua José Laércio Thomazelli, bairro Rocio Pequeno, neste Município,
conforme especificações e seus anexos, partes integrantes deste edital.
2. DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS
2.1 Os envelopes com a documentação para habilitação e, técnica e comercial deverão ser entregues
até as 08:30 hs do dia 11 de maio de 2022 no setor de LICITAÇÕES, sito na Praça Dr. Getúlio Vargas,
01, Centro. A abertura dos envelopes nº 01 (documentação para habilitação), dar-se ás 09 hs do dia 11
de maio de 2022.
2.1.2 O endereço para a entrega dos envelopes é:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
SETOR DE LICITAÇÕES
Praça Getúlio Vargas n. º 01, Centro Histórico, São Francisco do Sul.
A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO
2.1.3 O endereço para abertura dos envelopes é:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
SALA DE REUNIÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES
Praça Getúlio Vargas n. º 01, Centro Histórico, São Francisco do Sul.
2.2 Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil
subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato
imprevisível.
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2.3 Os envelopes de documentação e proposta encaminhados à Comissão de Licitação após a data e
horário fixados no presente Edital, serão devolvidos, ainda fechados, aos respectivos remetentes.
2.4 As empresas interessadas que pretenderem obter esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos
deverão solicitá-los por escrito, através de e-mail (gerencia.licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br ou
licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br), ou protocolados no Setor de Protocolos da Administração
Municipal, enviados a Comissão de Licitação para Obras e Serviços de Engenharia, até 02 (dois) dias
antes da data estabelecida para a apresentação das propostas. A Entidade de Licitação responderá por
escrito, às solicitações de esclarecimentos recebidas tempestivamente e encaminhará cópias das
respostas, incluindo explicações sobre as perguntas, sem identificar sua origem, a todos que já tenham
retirado ou venham a retirar o Edital, no seguinte endereço:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
SETOR DE LICITAÇÕES
Praça Getúlio Vargas n. º 01, Centro Histórico, São Francisco do Sul
CEP: 89240-000
A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Telefone: (47) 3471-2230
3. DA REPRESENTAÇÃO
3.1 As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um representante, com poderes
para intervir nas fases do procedimento licitatório, desde que o mesmo exiba, no ato da entrega dos
envelopes, documento que o identifique como representante da Licitante; caso contrário ficará
impedido de manifestar-se e/ou responder pela empresa.
3.2 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de
uma Licitante.
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 – Serão admitidas a participar desta licitação somente pessoas jurídicas, regularmente constituídas
e devidamente cadastradas no cadastro de fornecedores do Município, ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação e a compatibilidade do seu ramo de atuação com o
objeto do presente edital, não sendo admitido consórcio.
4.2 – As empresas interessadas deverão estar cadastradas como fornecedor do Município de São
Francisco do Sul, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.
4.2.1 Para os participantes interessados não portadores do certificado de registro cadastral de
fornecedores do Município de São Francisco do Sul, os mesmos deverão apresentar, junto ao
Setor de Licitações da PREFEITURA, através do e-mail licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br, até
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o 3º (terceiro) dia anterior à data limite do recebimento das propostas, a documentação exigida
que deverá satisfazer os artigos 27 a 31, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações,
conforme listagem expressa no link www.saofranciscodosul.sc.gov.br/licitacao/304/documentopara-cadastro-de-fornecedores-01.
4.3 – As empresas deverão cadastrar, preferencialmente, sua proposta no link
https://saofranciscodosul.atende.net/servicos, a fim de confirmar o cadastrado da empresa e seu
representante junto ao portal do atente.net, preenchendo todos os dados solicitados.
4.2 – Não será admitida a participação de proponentes:
4.2.1 – Em falência ou concordata, que se encontrarem em processo de recuperação judicial ou
extrajudicial sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.2.2 – Punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração usuária do
Cadastro Central de Fornecedores do Município de São Francisco do Sul, durante o prazo
estabelecido para a penalidade;
4.2.3 – Que tenha sido declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração direta ou
indireta, com qualquer órgão PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL ou do DISTRITO
FEDERAL, ou ainda, que esteja com direito de participar de licitação suspensa;
4.2.4 – Cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do órgão
licitante.
5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
5.1. Os documentos relativos à habilitação (Envelope n.º 1) e à proposta (Envelope n.º 2) serão
apresentados em uma única via, em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente
autenticada por cartório competente, ou por servidor da Administração Municipal, devidamente
designado por meio de Portaria, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.
5.1.1 As cópias de documentos obtidos via Internet não necessitam de autenticação, pois os
mesmos serão confirmados pela mesma via, pela Comissão Especial de Licitação.

5.1.2 Certidões e dentre outros documentos emitidos pela Prefeitura de São Francisco do Sul, caso
não estejam autenticados conforme item 5.1, estarão sujeitos à diligências durante a sessão pela
Comissão Permanente de Licitações, a qual conduzirá o certame.
5.2. Os documentos relativos à habilitação e à proposta deverão ser entregues sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas em envelopes devidamente fechados, separados e identificados
apropriadamente, nos termos dos itens 06 e 07.
5.3. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta, independente do resultado do processo licitatório.
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5.4. As Licitantes deverão considerar que as propostas deverão permanecer válidas pelo prazo mínimo
de 60 (sessenta) dias a contar da data final estabelecida para entrega das mesmas. Em circunstâncias
excepcionais, o Município poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade das propostas, por
escrito, não sendo admitida introdução de quaisquer modificações na proposta.
5.5. Nos termos do inciso III, do artigo 31 da Lei Federal n.º 8.666/93, a Garantia da Proposta, limitada
a 1% (um inteiro por cento) do valor estimado do objeto da contratação, deverá ser recolhida pela
licitante até as 13:00 horas do último dia útil da data que antecede o certame, pelo valor
estabelecido de R$ 2.619,70 (Dois mil seiscentos e dezenove reais e setenta centavos), sob uma das
modalidades previstas no parágrafo 1.º do artigo 56 da Lei Federal 8.666/93, que poderá ser feita por
caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
6. DA HABILITAÇÃO (Envelope N. º 1)
6.1. Os documentos relativos à habilitação serão entregues à Comissão de Licitação, em envelope
devidamente fechado, contendo externamente os seguintes dizeres:
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 047/2022
ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM DA RUA JOSÉ LAÉRCIO THOMAZELLI, BAIRRO ROCIO PEQUENO, NESTE MUNICÍPIO,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS PROJETOS, PLANILHAS E RELATÓRIO TÉCNICO.
EMAIL PARA CONTATO:_____________________________________________
6.2. Para fins de habilitação, as Licitantes devem apresentar a documentação a seguir:
6.2.1. Relativamente à situação jurídica:
a) Certificado de registro cadastral de Fornecedores, no ramo de atividade pertinente ao objeto da
licitação, expedido pelo órgão responsável do Município de São Francisco do Sul;
b) Declaração da proponente de sujeição aos termos deste Edital, conforme modelo do Anexo IX;
c) Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, conforme modelo do Anexo X;
d) Registro comercial, no caso de empresa individual;
e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
f)Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da Diretoria em
exercício;
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Obs.: nos casos dos itens “d”, “e” e “f,” a empresa deverá comprovar que possui objetivo social
compatível com o presente edital.
6.2.2. Relativamente à regularidade fiscal:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União –
CND (Portaria Conjunta RFB/PGFN 1.751/2014);
c) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e do Município do domicílio ou sede do
licitante, ou outro equivalente na forma da lei.
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452, de 1° de maio de 1943, de acordo com a Lei n° 12.440/2011.
5.2.2.1. A demonstração de situação regular das Licitantes, quanto ao cumprimento de suas
obrigações sociais e trabalhistas, fica assegurada pelo atendimento ao disposto nas alíneas “a”, “b”,
“c”, “d” e “e” do item acima.
6.2.3. Relativamente à situação econômico-financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis, vedada sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios. A exibição dessas demonstrações
financeiras/contábeis deverá:
a.1) para sociedades anônimas: estarem aprovadas pela assembleia geral ordinária, que seja
comprovada através da ata arquivada no respectivo Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins;
a.2) para sociedades limitadas: estarem aprovadas por deliberação dos sócios. Nos termos do art.
1071, I, art. 1078, I, e art. 1072 e parágrafos, todos do código civil;
a.3) para as sociedades simples: observar as práticas compatíveis com os princípios fundamentais da
contabilidade, que será comprovada através de balanço patrimonial e resultado econômico
devidamente aprovados pelos administradores;
a.4) para todos os casos: a apresentação dos documentos deverá ser apresentada mediante cópia
autenticada do Livro ou de extrato do balanço, devidamente firmado pelos representantes legais da
sociedade e pelo contador, além dos respectivos termosde abertura e encerramento do Livro Diário,
registrado na junta Comercial ou Cartório de Registro;
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a.4.1) As empresas que adotam ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) deverão apresentar
cópia do termo de autenticação e balanço, bem como termo de abertura e encerramento, vistados em
todas as páginas pelo representante legal da empresa.
a.4.2) Para avaliar a situação financeira do licitante serão considerados o índice de Liquidez Corrente,
Índice de Liquidez Geral e o Grau de Endividamento, apurado pelas fórmulas abaixo, cujo cálculo
deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado pelo representante legal do
licitante.
OBS 01: O licitante poderá apresentar balanço patrimonial intermediário a fim de demonstrar
alteração relevante em sua capacidade econômico-financeira em relação aos dados contidos no
balanço patrimonial, tais como eventos supervenientes (fusão, incorporação, cisão etc.)
OBS 02: Os interessados terão a faculdade de apresentar parecer de empresa de auditoria, o que
dispensará a Administração de outras investigações.
- LIQUIDEZ CORRENTE
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
O resultado deverá ser igual ou maior que 1,00.
- LIQUIDEZ GERAL
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
O resultado deverá ser igual ou maior que 1,00.
- GRAU DE ENDIVIDAMENTO
GE = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
O resultado deverá ser igual ou menor que 1,00.
OBS1: Os índices estão devidamente justificados nos autos do procedimento licitatório, de acordo
com o § 5° do art. 31 da Lei n° 8.666/93;
b) Apresentação das notas explicativas, em consonância com o disposto nos arts. 31, I, da Lei n.
8.666/93 e 176, §4º, da Lei n.6.404/76 e no item 3.17, "f", da NBC TG 1000, editada pelo Conselho
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Federal de Contabilidade (item2.2.2 do Relatório DLC/CAJU/Div.6 n. 139/2020), conforme Processo
200006710 do TCE-SC;
c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da Licitante.
c.1) ATENÇÃO: Considerando a implantação do Sistema EPROC no Poder Judiciário de Santa Catarina, a
partir de 1º/04/2019, as certidões dos modelos “Cível” e “Falência, Concordata e Recuperação Judicial”
deverão ser solicitadas tanto no Sistema EPROC quanto no Sistema ESAJ. As duas Certidões deverão ser
apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade, devendo as mesmas estarem dentro
do prazo de validade de 60 dias.
d) Comprovação do cumprimento de Garantia da Proposta, de que trata a cláusula 5.5 deste Edital;
d.1) A garantia da Proposta poderá ser realizada, a critério da licitante, numa das seguintes
modalidades:
=> caução em dinheiro;
=> caução em título da dívida pública do Estado;
=> seguro-garantia;
=> fiança bancária.
d.2) A garantia da proposta será devolvida à vencedora, após o recolhimento da garantia da execução
e, as demais licitantes, após a assinatura do contrato, ou depois de decorridos 30 (trinta) dias da data
da entrega das propostas.
6.2.4. Comprovação de qualificação técnica, constando de:
a) Certidão de Pessoa Jurídica da empresa e Certidão de Pessoa Física do profissional responsável pela
obra ou serviço, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) vigente na data de abertura dos envelopes;
b) comprovação de que a licitante possui profissional (ais) de nível superior detentor (es) de Atestado
ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) por
execução de obra ou serviço. A declaração da licitante deverá indicar o nome do profissional (is) e
preencher os seguintes requisitos:
b.1 – estar acompanhada de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, em nome do (s) profissional (is), devidamente acompanhados da respectiva
Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regiões do CREA ou do CAU ,
comprovando a execução, pelo (s) profissional (is) indicado (s), de serviços de características
semelhantes e de complexidade equivalentes às parcelas de maior relevância técnica e valor
significativo, conforme descrito abaixo:
Execução do Objeto
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO COM BLOCOS SEXTAVADOS
EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

Quantidade
989,12 m²
179,00 m

Peso
50%
50%
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ASSENTAMENTO GUIA DE MEIO FIO

312,00 m

50%

c) demonstração da experiência do responsável técnico, com declaração autorizando sua inclusão na
equipe técnica, de acordo com o modelo constante do Anexo VI, devidamente preenchido e assinado;
d) indicação da equipe (pessoal de nível superior, técnicos de nível médio e não formados), adequados
e disponíveis para a realização do objeto ora licitado. Para o pessoal de nível superior e técnicos de
nível médio deverão ser descritos a qualificação de cada um e qual a referida responsabilidade na
execução dos trabalhos. O profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referidos na alínea (b) deverá integrar a equipe técnica
que se responsabilizará pela execução dos trabalhos e sua substituição somente será admitida por
outro (s) que detenha as mesmas qualificações aqui exigidas e por motivos julgados relevantes e aceito
pela Contratante, conforme equipe mínima EXPRESSA no memorial descritivo;
e) Declaração da proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo XI, comprovando que
promoveu vistorias e tomou conhecimento das condições do local onde serão executados os serviços,
ou declínio da realização da visita técnica assumindo as responsabilidades do Edital . Todos os
custos associados à visita e a inspeção serão de inteira responsabilidade do licitante.

f) Declaração da proponente de que, caso vencedor, disponibilizará de todos os equipamentos e
ferramentas necessárias para execução do objeto licitado;
PARAGRAFO ÚNICO: A comprovação de que o profissional de nível superior com a responsabilidade
técnica pertence ao quadro permanente da empresa deverá ser através da apresentação de cópia da
Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Contrato de Prestação de Serviços, devidamente
autenticados. No caso de o responsável técnico ser proprietário da empresa, a comprovação deverá
ser através do Contrato Social da mesma.
7. DA PROPOSTA (Envelope N.º 2)
7.1. A proposta deverá ser entregue em envelope separado do envelope que contenha os documentos
para habilitação, apresentando, externamente, os seguintes dizeres:
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º xxx/2022
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM DA RUA JOSÉ LAÉRCIO THOMAZELLI, BAIRRO ROCIO PEQUENO, NESTE MUNICÍPIO,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS PROJETOS, PLANILHAS E RELATÓRIO TÉCNICO.
EMAIL PARA CONTATO:_____________________________________________
7.2. No envelope nº 2 – Proposta deverá conter:
7.2.1. Carta proposta da Licitante, de acordo com o modelo constante do Anexo VII, indicando:
7.2.1.1. Nome, razão social, endereço da empresa e número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
– CNPJ do Ministério da Fazenda;
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7.2.1.2. Nome, RG, CPF, endereço residencial, estado civil e nacionalidade do responsável pela
assinatura do Contrato;
7.2.1.3. O número da conta-corrente, da agência e do banco em que será efetuado o pagamento.
7.2.1.4. O prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data final
prevista para sua entrega;
7.2.1.5. O valor global proposto, expresso em algarismos e por extenso, em moeda corrente brasileira.
O preço ofertado deverá cobrir todas as despesas relacionadas com a execução do Contrato, inclusive
seguros contra acidentes, vigilância da obra, dissídios das categorias previstas para o período de
execução contratual, tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciária, fiscal ou parafiscal;
7.2.2. Orçamento detalhado do custo global da obra, em planilhas contendo os quantitativos, custos
unitários, custos parciais e custo total da obra e serviços, em moeda brasileira, conforme modelos do
Anexo II, devidamente assinada pelo responsável técnico da licitante (item 5.2.4, “b”).
7.2.2.1. A Licitante deverá elaborar a planilha orçamentária considerando que as obras e serviços
objeto deste Edital devem ser entregues completamente executados, conforme Projeto Executivo/
Memorial Descritivo, parte integrante deste Edital.
7.2.2.2. É de responsabilidade da Licitante vistoriar o local, analisar a documentação técnica recebida e
prever qualquer serviço ou material necessário, mesmo quando não expressamente indicado no
orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, não lhe cabendo,
posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso não tenha se manifestado
expressamente, indicando as divergências encontradas entre as planilhas, projetos e especificações,
conforme disposto no subitem 2.5 deste Edital.
7.2.3. Composições de preços unitários de serviços, de acordo com o modelo do Anexo III.
7.2.4. Planilha de cálculo das Bonificações e Despesas Indiretas, conforme o modelo do Anexo IV.
7.2.5. Cronograma Físico-Financeiro devidamente assinado e preparado de conformidade com o
modelo do Anexo V.
7.3. A carta proposta e os documentos que a acompanham deverão estar assinados e rubricados, com
identificação por meio de carimbo ou datilograficamente.
7.4. Os preços cotados não poderão ser reajustados.
7.5. O valor máximo dos serviços objeto deste certame é de R$ 261.974,70 (Duzentos e sessenta e um
mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) sendo que serão aceitas somente
variações de até 5% (cinco por cento) a maior em relação aos custos unitários estimados nas planilhas
orçamentárias anexas a este processo licitatório.
7.6. Não se admitirá proposta que apresente valor simbólico ou irrisório, de valor zero, excessivo ou
manifestamente inexequível, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os
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de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato.
7.6.1. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
estimado pela Entidade de Licitação; ou
b) valor estimado pelo Município.
7.7. Se houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos,
prevalecerão os valores por extenso.
ATENÇÃO: As planilhas solicitadas nos itens 7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5 deverão constar em seu rodapé: o
nome do profissional responsável pela elaboração do orçamento, assinatura, nº do CREA/CAU e o nº
do ART/RRT de orçamento.
8. DO PROCEDIMENTO
8.1. Os trabalhos da Comissão de Licitação, nas reuniões de abertura, obedecerão aos trâmites abaixo
estabelecidos:
8.1.1. A Comissão de Licitação deverá abrir os envelopes de habilitação (Envelope nº 1) e propostas
(Envelope nº 2), salvo se houver desistência de recurso, conforme inciso III do Art. 43 da Lei 8.666/93;
8.1.2. No local, dia e hora previstos no presente Edital, a Comissão receberá os envelopes contendo a
documentação (Envelope n.º 1 e os envelopes com as propostas (Envelope n.º 2);
8.1.3. Após o julgamento sobre o resultado da fase de habilitação aos licitantes, a Comissão de
Licitação abrirá os envelopes contendo as propostas (Envelope nº 2);
8.1.4. A Comissão Especial de Licitação examinará e julgará as propostas apresentadas e comunicará o
resultado por escrito aos licitantes;
8.1.5. Serão lavradas atas circunstanciadas de todas as sessões, onde constarão todas as ocorrências,
que serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelas Licitantes que participarem da
reunião;
8.1.6. Serão devolvidos os envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas
propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação, conforme o inciso II do Art. 43
da Lei 8.666/93;
8.2. As decisões serão comunicadas, por escrito, as licitantes.
8.3. Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, com
os documentos de habilitação e com as propostas, nenhum outro poderá ser recebido.
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8.4. A Comissão inabilitará as Licitantes e desclassificará as propostas que não contiverem as
informações requeridas nos itens 5 e 6, respectivamente, ou que contrariarem este Edital.
8.5. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar as Licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que
determinaram a inabilitação ou desclassificação, conforme Art. 48, § 3º da Lei 8.666/93.
8.6 A critério da Comissão de Licitação poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não
resultem prejuízo para o entendimento das propostas.
9. DO JULGAMENTO
9.1. O julgamento das propostas será feito pelo “MENOR PREÇO GLOBAL” ofertado.
9.2. A adjudicação do objeto desta TOMADA DE PREÇO será feita globalmente, à Licitante que tenha
apresentado o menor preço global.
9.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrerá via sorteio, em ato
público, para o qual todas as Licitantes serão convocadas.
9.4. A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após homologação e adjudicação pela
autoridade superior.
10. DOS RECURSOS
10.1. Dos atos praticados pela Entidade de Licitação poderá haver recurso no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o caso.
10.2. Os recursos contra a decisão de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas terão efeito
suspensivo. Nas hipóteses de recursos contra outros atos praticados pela Entidade de Licitação, caberá
à autoridade competente, atribuir eficácia suspensiva ao recurso interposto, motivadamente e
presentes razões de interesse público.
10.3. Na hipótese de recurso contra a decisão da Comissão, na fase de julgamento da habilitação, os
envelopes contendo as propostas permanecerão cerrados em invólucro que será rubricado por todos
os presentes na reunião, para posterior abertura, em data que será fixada pela Comissão de Licitação,
o que fará constar em ata.
10.4. Os recursos serão dirigidos à autoridade imediatamente superior a Comissão de Licitação, por
intermédio da mesma, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente
informados.
10.5. Após decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de Licitação será submetido
ao Prefeito, para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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11.1. As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas no Termo de
Contrato, parte integrante deste Edital.
12. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
12.1. O prazo de vigência do Contrato será de 04 (quatro) MESES, contados a partir de sua assinatura,
prazo este equivalente ao somatório dos prazos para início e mobilização da obra; prazo de execução
da obra; prazo para regularização da obra perante os órgãos competentes, prazo de comunicado do
encerramento da obra e conclusão total do objeto; prazo do recebimento provisório e prazo de
recebimento definitivo da obra e para o pagamento. e o prazo de execução total da obra é de 02 (dois)
MESES, contados a partir da ORDEM DE SERVIÇO.
12.2. Na hipótese da empresa vencedora se recusar a assinar o Contrato, a Entidade de Licitação
convocará a segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 11, no que couber.
13 DO PAGAMENTO
13.1. O pagamento será feito de acordo com os prazos e condições estabelecidos no Contrato.
14. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
14.1. A Licitante vencedora prestará Garantia de Execução, no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, numa das seguintes modalidades:
Seguro-garantia,
Fiança bancária,
Caução em dinheiro ou
Título da dívida pública.
14.1.1 A garantia deverá ser comprovada no ato da assinatura do CONTRATO e ficará retida enquanto
o Contrato estiver em vigor, sendo liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, após a data do vencimento
do Contrato, desde que cumpridos todos os seus termos e condições.
14.1.2 A garantia prestada responderá subsidiariamente pelas multas aplicadas se, por qualquer
motivo, o CONTRATADO não as pagar nos prazos fixados, e deverá ser integralizada, num prazo
máximo de 30 (trinta) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores.
14.1.3 Sempre que ocorrer alteração contratual em decorrência de prorrogação ou acréscimo de
quantitativo do objeto do Contrato, o CONTRATADO, antes da assinatura do Termo Aditivo, prestará
garantia suplementar no percentual de 5% (cinco por cento) do valor acrescido, que poderá ser em
qualquer das modalidades e condições estabelecidas no item 8 do Edital.
14.1.4 A qualquer tempo, mediante comunicação ao CONTRATANTE, poderá ser admitida a
substituição da garantia, observadas as modalidades previstas no Edital de licitação e o disposto no
art. 65, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93.
14.1.5 A perda do valor da garantia em favor do CONTRATANTE, por rescisão decorrente de
inadimplemento contratual do CONTRATADO, far-se-á de pleno direito, independentemente de

12 DE 41

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2157

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul

Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fone (047) 3471-2230
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da aplicação das demais sanções
previstas neste Contrato.
14.1.6 O descumprimento de qualquer das obrigações previstas nesta Cláusula ensejará a aplicação de
penalidade, garantida defesa prévia.
14.1.7 A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pelo CONTRATADO
referentes a:
I – prejuízos ou danos causados ao CONTRATANTE;
II – prejuízos ou danos causados a terceiros pelo CONTRATADO;
III – toda e qualquer multa contratual;
IV – débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas relacionados com
o presente Contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vales-transportes, vales-refeições,
verbas rescisórias, etc;
V – quaisquer obrigações não cumpridas pelo CONTRATADO em relação ao presente Contrato
previstas no ordenamento jurídico do país.
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. As despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão à conta dos da seguinte dotação
orçamentária:
Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de Despesa
Vínculo do Recurso

18003 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Diretoria de Obras e Infraestrutura Viária
1028 – Pavimentação e Manutenção de Vias Urbanas
3449000 - Aplicações Diretas
033902 – Fundo Especial de Petróleo – Lei n. 9.478/97

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
16.1. A atuação da Licitante perante a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, assim como na execução do Contrato
será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município e constará dos certificados e declarações
solicitadas.
16.2. Fica assegurado à Entidade de Licitação o direito de:
16.2.1. Adiar a data de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos
interessados, notificando-se, por escrito, as Licitantes que já tenham retirado o Edital, com a
antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada;
16.2.2. Aceitar ou rejeitar qualquer proposta, anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente
licitação, a qualquer tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público,
dando ciência aos interessados;
16.2.3. Alterar as condições deste Edital e seus anexos, fixando novo prazo para a apresentação das
propostas.
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16.3. A Contratada é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,
social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Entidade de
Licitação ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e
seus sucessores.
16.4. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação da Lei 8.666/93, e suas alterações, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal de São Francisco do Sul, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3
(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.
16.5. Qualquer Licitante é parte legítima para impugnar o Edital de Licitação por irregularidade na
aplicação da Lei 8.666/93, e suas alterações, devendo protocolar o pedido até 2 (dois) dias úteis antes
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal de São Francisco do Sul.
16.5.1. A Comissão de Licitação deverá analisar e julgar a solicitação impugnante protocolado
conforme subitem 16.5, devendo responder ao pedido em até 03 (três) dias úteis, cabendo-lhe
promover conforme julgamento e decisão. Nos casos julgados procedentes, caberá a Comissão de
Licitação:
a) Acatar as razões e o postulado na impugnação para fazer a alteração necessária no edital;
b) Dar ciência aos Licitantes que retiraram o Edital, conforme subitem 1.2 deste Edital, do resultado
da impugnação:
16.6. A participação neste processo licitatório implicará aceitação integral de seus termos, bem como
na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso.
16.7. No que esse Edital for omisso, prevalecerá o que a Lei 8.666/93 e suas alterações determinam.
16.8. São partes integrantes desse Edital, além de seu Processo Administrativo, os documentos Anexos
descritos abaixo:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX
ANEXO X
ANEXO XI

Minuta do Contrato.
Modelo – Orçamento detalhado do Custo Global da Obra.
Modelo – Composição de Preços Unitários de Serviços.
Modelo – Cálculo das Bonificações e Despesas Indiretas (B.D.I.).
Cronograma Físico-Financeiro.
Modelo – Experiência e Declaração de Responsável Técnico.
Modelo – Carta Proposta da Licitante.
Projeto Executivo/ Memorial descritivo.
Modelo – Declaração da proponente de sujeição aos termos deste
Edital.
Modelo - Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art.
7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.
Modelo – Declaração de Vistoria Técnica

14 DE 41

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2159

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul

Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fone (047) 3471-2230
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

16.9. O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Comarca de São Francisco do Sul
– SC.
16.10. O presente Edital e seus anexos e a proposta a empresa vencedora farão parte integrante do
Contrato, independentemente de transcrição.
São Francisco do Sul, 19 de abril de 2022.

Godofredo Gomes Moreira Filho
Prefeito Municipal
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO

Contrato Nº......./........
Processo nº
Modalidade:
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL – PMSFS E A
EMPRESA.
Aos XX dias do mês de XXXX do ano de XXXX, a Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, sediada
na Praça Dr. Getúlio Vargas, nº01, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato
representada pelo seu Prefeito Municipal – Sr. Godofredo Gomes Moreira Filho, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Coronel Reinaldo Tavares, nº 26 e de outro lado a empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na Rua
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, em xxxxxxxxxxxxx/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxx, Brasileiro, portador do RG xxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF n.º
xxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxxxxxxxxxxx, bairro xxxxxxxxxxx –
xxxxxxxxxxxxx/SC, celebram o presente contrato, decorrente da xxxxxxxxxxxxxx n.º /2018, conforme
faculta o § 5º do art. 42 da Lei n.º 8.666, de 21.6.93, com suas alterações subseqüentes e legislação
correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as Cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para execução de obra de
pavimentação e drenagem da Rua José Laércio Thomazelli, bairro Rocio Pequeno, neste Município,
devidamente descritas no Projeto Executivo e Memorial Descritivo, de acordo com as exigências,
quantidades e especificações constantes do Edital n. ...../2022 e seus anexos.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de sua
transcrição, o Edital de Licitação e seus Anexos, a Proposta do CONTRATADO, datada de ..../...../........,
e demais elementos constantes do Processo nº ******************.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão
pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54,
combinado com o inciso XII, do artigo 55, ambos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
Os serviços serão prestados sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço
global.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS
O prazo de vigência do Contrato será de 04 (quatro) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo
este equivalente ao somatório dos prazos para início e mobilização da obra; prazo de execução da
obra; prazo para regularização da obra perante os órgãos competentes, prazo de comunicado do
encerramento da obra e conclusão total do objeto; prazo do recebimento provisório e prazo de 02
(dois) meses, contados a partir DA ORDEM DE SERVIÇO.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A obra será executada em 02 (duas) ETAPAS DISTINTAS, sendo de até 30
(trinta) dias o prazo máximo de execução de cada uma.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATADO terá até 05 (cinco) dias corridos para mobilização e início da
obra CONTADOS DA ORDEM DA SERVIÇO E, após a execução total do objeto contratado, terá até 05
(cinco) dias corridos para comunicar o fato ao CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos indicados nesta Cláusula poderão ser prorrogados, desde que
ocorra algum dos motivos elencados nos incisos I a VI do parágrafo 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93
e alterações.
PARÁGRAFO QUARTO – Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente. A justificativa deverá demonstrar a ausência de culpa do
CONTRATADO, bem como a relação de causa e efeito entre os fatos alegados e o atraso verificado,
formalizando-se o respectivo Termo Aditivo.
PARÁGRAFO QUINTO – Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, informado ao
CONTRATADO por escrito, desde que devidamente justificado e mediante termo aditivo de
prorrogação devidamente publicado em Diário dos Municípios, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente por igual tempo, conforme preceitua o § 5º, do art. 79, da Lei nº
8.666/93.
PARÁGRAFO SEXTO – A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo da
vigência do Contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em contrário no termo aditivo de
prorrogação.
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
Pela perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato, obedecidas as demais condições
estipuladas neste instrumento, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor global de R$
.............. (.. ........... ).
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No valor global estipulado nesta Cláusula já deverão estar computados
todos os custos com salários, encargos sociais, fiscais, administrativos, comerciais e trabalhistas, todos
os tributos incidentes sobre os serviços, equipamentos, materiais, mão de obra aplicáveis, bem como
todas e quaisquer despesas que, direta ou indiretamente, incidam sobre o preço global proposto para
os serviços objeto deste Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA ao assinar O CONTRATO, firmará termo de que concorda
com as exigências estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, a seguir relacionadas:
a) a adequação do projeto básico, sendo que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666,
de 1993;
a.1. Ao assumir o contrato, a empresa adere à correlação entre etapas e volume de serviço
previsto, sendo limitada a sua possibilidade de pleitos de revisão baseados em eventuais erros
a no máximo 10% do valor do contrato.
a.2. A empresa contratada terá de examinar com máxima atenção o projeto, pois, ao contratar,
estará comprometendo-se a entregar a totalidade do produto projetado pelo valor que ofertou
– sem possibilidade de vir, posteriormente, alegar, por qualquer motivo, que esse valor não
permite o atingimento pleno do objeto.
b) o contrato deverá conter cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das
etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, não se aplicando, a partir da
assinatura do contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os
custos unitários da planilha de formação do preço;
c) a formação do preço dos aditivos contratuais conterá orçamento específico detalhado em planilhas
elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, mantendo-se, em qualquer aditivo
contratual, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela administração nos
termos deste artigo e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666, de
1993.
d) na situação prevista na alínea anterior, uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam,
para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da
planilha de formação do preço do edital.
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
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Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja
interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, sempre por meio de Termo
Aditivo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos de até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global atualizado do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultada, entretanto, a supressão além do limite acima estabelecido,
mediante consenso entre os CONTRATANTES.
PARÁGRAFO TERCEIRO – As alterações do projeto básico, constantes desta cláusula, que importem na
modificação das características ou valor da obra, deverão acompanhar-se da respectiva
complementação do registro da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da obra junto ao CREA
da região onde os serviços serão realizados ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao
CAU, onde os serviços serão realizados.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
O pagamento ao CONTRATADO será efetuado em parcela única de acordo com o cronograma de
desembolso máximo acumulado (cronograma físico-financeiro) e avanço físico das etapas, mediante
emissão de ordem bancária, da seguinte forma:
1ª Parcela: ........ (...............) dias, quando executados os serviços previstos no cronograma físicofinanceiro correspondentes a estes valores;
2ª Parcela: ........ (...............) dias, quando executados os serviços previstos no cronograma físicofinanceiro correspondentes a estes valores;
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento de cada subetapa somente poderá ser efetivado quando de
sua execução integral.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A inexecução de subetapas de uma parcela não impede o pagamento das
subetapas executadas, entretanto o inadimplemento será apurado e poderá ensejar a aplicação de
penalidades.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Para fins de pagamento entende-se:
Etapa – grande grupo construtivo que integra o cronograma físico-financeiro como, por exemplo,
fundação, superestrutura, alvenaria etc;
Subetapa – fração de etapa em um período do cronograma físico-financeiro;
Parcela – somatório de subetapas em um mesmo período do cronograma físico-financeiro;
PARÁGRAFO QUARTO – Não será efetuado pagamento antes do período estabelecido no cronograma
físico-financeiro, exceto os serviços executados antecipadamente, desde que anteriormente
autorizados pelo CONTRATANTE, mediante termo aditivo e que sejam efetuadas as glosas relativas aos
itens constantes do BDI, entre outros ajustes necessários.
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PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento ao CONTRATADO, correspondente aos serviços realizados no
mês imediatamente anterior, será efetuado por meio de emissão de ordem bancária, até o 7º (sétimo)
dia útil após a apresentação dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal e Fatura, em 2 (duas) vias, contendo a descrição dos serviços executados, a matrícula CEI
e o endereço da obra na qual foram prestados os serviços, e devidamente atestada pelo responsável
pela fiscalização;
b) GPS – Guia da Previdência Social – do serviço, relativa ao mês da última competência vencida;
c) GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social, relativa ao mês da
última competência vencida.
PARÁGRAFO SEXTO – As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente atestadas no verso, pelo
servidor do CONTRATANTE responsável pelo acompanhamento e fiscalização, após verificado que os
serviços tenham sido executados a contento, sem o que não poderá ser efetuado o pagamento
correspondente. O prazo para a realização da vistoria de verificação da execução dos serviços é de 10
(dez) dias úteis contados da comunicação oficial CONTRATADA, do adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Os documentos elencados nas alíneas "b" e "c" do parágrafo quinto poderão
ser apresentados em cópia autenticada em cartório, ou acompanhados dos respectivos originais, para
autenticação pelo CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO – A não apresentação de qualquer um dos documentos de que trata o parágrafo
quinto acarretará a suspensão do pagamento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, até que tal
exigência seja atendida.
PARÁGRAFO NONO – Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos
efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Antes de efetivar cada pagamento será procedida consulta quanto a
continuidade das condições de habilitação exigidas no Edital. Os resultados da consulta serão
impressos e juntados aos autos do processo.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A constatação do descumprimento da exigência da manutenção
das condições da habilitação enseja a aplicação de penalidade e a rescisão contratual, garantido o
contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Verificada a existência de irregularidade fiscal, a empresa, sem
prejuízo do pagamento, será notificada da ocorrência, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, contados
do recebimento da notificação, promova a regularização ou apresente sua defesa, sob pena de
rescisão do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Não obsta a efetivação do pagamento a existência de registro no
SICAF de aplicação de penalidade ao CONTRATADO, por outro órgão da Administração Pública, desde
que comprovada a sua regularidade fiscal, ou após adotados os procedimentos estabelecidos no
parágrafo anterior.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO antes de paga
ou relevada a multa que lhe tenha sido aplicada e sem que antes tenha sido comprovado o
recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da obra ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica), recolhimento das garantias do Contrato, conforme o caso, e Certidão de
Matrícula da Obra.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – O recebimento da última parcela fica condicionado, além das
exigências já elencadas, a apresentação da Certidão Negativa de Débitos das contribuições
previdenciárias da obra, à entrega do projeto executivo “as built” e termo de habite-se.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalização e não será efetuado qualquer pagamento adiantado. A última parcela somente será paga
após o recebimento definitivo do objeto do Contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – O CONTRATANTE recusará o pagamento, se no ato de atestação, os
serviços executados, os equipamentos ou materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições
de funcionamento, ou estiverem em desacordo com as especificações e exigências do Edital e seus
anexos.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores
correspondentes às multas ou indenizações devidas pelo CONTRATADO nos termos desta contratação.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – Havendo qualquer dúvida acerca dos recolhimentos fiscais e
trabalhistas, o gestor da obra está autorizado a requisitar da empresa contratada a apresentação dos
comprovantes individualizados dos recolhimentos e as respectivas GFIPs discriminadas.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – Na cotação de tributos e encargos sociais, o licitante é o único responsável
pela cotação correta. Portanto, em caso de erro ou cotação incompatível com o regime legal aplicável,
serão adotadas as orientações a seguir:
a) cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução
contratual, devendo, a empresa, assumir o ônus decorrente de seu erro;
b) cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da
planilha e haverá glosa/dedução, quando do pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE
Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data da
entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da
Fundação Getúlio Vargas – FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994, aplicando-se da seguinte fórmula:
R= V (I – I°), onde:
I°
R= Valor do reajuste procurado;
V= Valor constante da proposta;
I= Índice relativo ao mês do reajustamento;
I°= Índice relativo ao mês da proposta
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PARÁGRAFO PRIMEIRO. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância calculada pela última variação conhecida,
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
PARÁGRAFO QUARTO. Fica o CONTRATADO obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, mediante solicitação expressa ao CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido
de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:
I = (TX/100)
365
EM = I x N x Vp, onde:
EM = Encargos moratórios;
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso.
PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATADO não fará jus à atualização financeira a que se refere esta
Cláusula, se o atraso decorrer de entrega tardia de documentação exigida, ou da ausência total ou
parcial desta, ou de pendência de cumprimento pelo CONTRATADO, de qualquer das cláusulas deste
Contrato.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais servidores responsáveis,
designados pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução da obra será acompanhada e fiscalizada por servidor(es) da
equipe de engenharia do CONTRATANTE, para tanto instituída, devendo:
I – promover o acompanhamento e as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no
Cronograma Físico-Financeiro e as exigências estabelecidas no Edital e no presente Contrato; e
II – atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito
de pagamento.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o(s) servidor(es) da
equipe de engenharia deverá(ão) sugerir à autoridade competente do CONTRATANTE, que suste
qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa
medida se tornar necessária.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O CONTRATADO providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa
resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as
ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execuções formais, solicitações e informações
diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.
PARÁGRAFO QUARTO – O Diário de Obras é propriedade do CONTRATANTE e ao final da obra será
incorporado ao processo administrativo da contratação e execução da obra.
PARÁGRAFO QUINTO – O(s) membro(s) da fiscalização anotarão em Diário de Obra, a ser fornecido
pelo CONTRATADO, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
PARÁGRAFO SEXTO – O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem
sequencial e rubricadas pela fiscalização. Caberá ao responsável técnico do CONTRATADO o seu
preenchimento. Será dada ciência do preenchimento do Diário à fiscalização dos serviços que efetuará
no Diário as anotações mencionadas nesta Cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O CONTRATADO deverá indicar preposto para representá-la sempre que for
necessário, durante o período de vigência do Contrato e manter disponível, durante a execução da
obra, o engenheiro responsável pela obra.
PARÁGRAFO OITAVO – O (s) servidor(es) da equipe de fiscalização do CONTRATANTE, anotará(ão) em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA
Como garantia das obrigações assumidas, o CONTRATADO prestará em espécie de garantia o valor de
R$ xxxxxxx (_____________________), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, e
deverá comprová-la no ato da assinatura deste instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO—A garantia prestada ficará retida enquanto o Contrato estiver em vigor,
sendo liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, após a data do vencimento do Contrato, desde que
cumpridos todos os seus termos e condições.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia prestada responderá subsidiariamente pelas multas aplicadas se,
por qualquer motivo, o CONTRATADO não as pagar nos prazos fixados, e deverá ser integralizada, num
prazo máximo de 30 (trinta) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que ocorrer alteração contratual em decorrência de prorrogação ou
acréscimo de quantitativo do objeto do Contrato, o CONTRATADO, antes da assinatura do Termo
Aditivo, prestará garantia suplementar no percentual de 5% (cinco por cento) do valor acrescido, que
poderá ser em qualquer das modalidades e condições estabelecidas no item 8 do Edital.
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PARÁGRAFO QUARTO – A qualquer tempo, mediante comunicação ao CONTRATANTE, poderá ser
admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas no Edital de licitação e o
disposto no art. 65, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO QUINTO – A perda do valor da garantia em favor do CONTRATANTE, por rescisão
decorrente de inadimplemento contratual do CONTRATADO, far-se-á de pleno direito,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da aplicação
das demais sanções previstas neste Contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – O descumprimento de qualquer das obrigações previstas nesta Cláusula
ensejará a aplicação de penalidade, garantida defesa prévia.
PARÁGRAFO SÉTIMO. A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pelo
CONTRATADO referentes a:
I – prejuízos ou danos causados ao CONTRATANTE;
II – prejuízos ou danos causados a terceiros pelo CONTRATADO;
III – toda e qualquer multa contratual;
IV – débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas
relacionados com o presente Contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, valestransportes, vales-refeições, verbas rescisórias, etc;
V – quaisquer obrigações não cumpridas pelo CONTRATADO em relação ao presente Contrato
previstas no ordenamento jurídico do país.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta da dotação orçamentária conferida
ao CONTRATANTE para o exercício de 2019, sob a seguinte classificação da despesa:
Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de Despesa
Vínculo do Recurso

18003 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Diretoria de Obras e Infraestrutura Viária
1028 – Pavimentação e Manutenção de Vias Urbanas
3449000 - Aplicações Diretas
033902 – Fundo Especial de Petróleo – Lei n. 9.478/97
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DESPESA

Os recursos necessários ao atendimento da despesa inerente ao presente Contrato estão
regularmente inscritos na Requisição ao Compras N. xxx/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, as quais se obrigam a obedecer as
seguintes normas:
PARÁGRAFO PRIMEIRO – São obrigações do CONTRATANTE:
I – autorizar o início das obras e permitir o livre acesso dos empregados do CONTRATADO ao local;
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II - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos do
CONTRATADO;
III – acompanhar e fiscalizar o andamento da obra e atestar as faturas;
IV - após a conclusão de cada etapa da obra, os serviços serão submetidos à apreciação da fiscalização
do CONTRATANTE, que poderá aceitá-los ou rejeitá-los, fazendo, por escrito, as observações que
julgar necessárias à sua perfeita conclusão;
V – rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações do
CONTRATANTE, ou com as exigências das normas técnicas, dos Projetos, do Edital de Licitação e seus
anexos, que são partes integrantes deste Contrato;
VI- solicitar que seja refeito o serviço recusado, adequando aos projetos, às especificações constantes
do Edital da Licitação e seus anexos e às normas técnicas;
VII –receber provisória e definitivamente a obra, se os serviços forem executados de acordo com as
exigências dos Projetos, do Edital da Licitação e seus anexos, com a Proposta, com o presente
Contrato e com as normas que disciplinam o objeto da contratação, principalmente as normas
técnicas;
VIII – receber os projetos complementares e o executivo “as built” somente com assinatura do técnico
responsável, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto
ao CAU e a aprovação nos órgãos competentes, caso seja exigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO – São obrigações do CONTRATADO:
I – Agir de boa-fé, a executar a obra objeto deste Contrato de acordo as exigências do Edital da
Licitação, com a melhor técnica, utilizando materiais de primeira qualidade e cumprindo todas as
normas técnicas, bem como a fornecer os originais dos projetos atualizados e aprovados, passando os
mesmos a pertencer ao CONTRATANTE, e a fazer parte integrante do presente Contrato;
II – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apontadas pelo CONTRATANTE;
III – cumprir quaisquer formalidades e pagar as multas porventura impostas pelas autoridades
competentes, decorrentes da execução da obra ou serviços ora contratados;
IV – Manter o devido sigilo técnico e comercial quanto aos serviços objeto do presente Contrato;
V – facilitar e permitir ao CONTRATANTE a qualquer momento, a realização de vistoria e
acompanhamento dos serviços, sem que isso incorra em isenção de responsabilidade do
CONTRATADO, assegurado, a qualquer tempo, o direito à plena fiscalização dos serviços licitados,
permitindo o livre o acesso dos fiscais a todo o local de execução da obra, a todos os projetos e
documentação correlata, permitir a retirada pelos fiscais de documentos e projetos para diligências,
tudo independentemente de comunicação ao CONTRATADO;
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VI – responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, ainda que
culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, mesmo nos casos que envolvam
eventuais decisões judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade, assegurando ao
CONTRATANTE, em qualquer caso, o exercício do direito de regresso, pela via administrativa, que após
o devido processamento e garantido o direito de defesa, o prejuízo ensejará o desconto de valores
devidos ou inscrição do débito em dívida ativa;
VII – realizar suas atividades utilizando profissionais qualificados e em número suficiente, cabendo-lhe
total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação pertinente aos
serviços prestados e que lhe atribua responsabilidades, com ênfase na tributária, civil, previdenciária e
trabalhista;
VIII – manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas
disciplinares do CONTRATANTE;
IX – manter durante toda a vigência do Contrato a garantia integralizada, reforçando-a ou
reconstituindo-a quando se fizer necessário;
X – manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e com todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Edital;
XI – comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
XII – ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução da obra, arcar com todas as despesas decorrentes da contratação e, ainda, assumir a inteira
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vitimar seus empregados, quando em serviço, e
por todos os direitos que as leis trabalhistas lhes assegurem;
XIII- arcar com os danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE e responder, também, por
quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses
tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução da obra;
XIV- arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados na obra ou no recinto do CONTRATANTE;
XV- assumir inteira e total responsabilidade pela execução de acordo com os projetos, pela
resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;
XVI- reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;
XVII- providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente e cumprir as normas de segurança no trabalho;
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XVIII- remover entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra,
durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;
XIX- submeter ao CONTRATANTE, antes do início dos trabalhos, a relação nominal de seu pessoal
técnico envolvido com a execução da obra, para o fim previsto no artigo 30 § 10º da Lei nº
8.666/1993;
XX- responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados,
obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento
convenientes dos trabalhos;
XXI- providenciar, após a assinatura do Contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no
CREA da região onde os serviços serão realizados ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT junto
ao CAU, promover a matrícula da obra no CNPJ da empresa, aprovação do projeto básico e o
licenciamento da obra junto aos órgãos competentes entregando uma via ao CONTRATANTE, antes do
início da execução dos serviços da obra. As alterações correspondentes a prorrogação de prazo
deverão acompanhar-se da respectiva complementação do registro da ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) da obra junto ao CREA da região onde os serviços serão realizados ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU;
XXII - garantir todos os serviços executados, contados a partir da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme preceituado pelo Código Civil Brasileiro;
XXIII - assumir a responsabilidade por todos os encargos penitenciários e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, garantindo que
os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
XXIV - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados no decorrer da execução deste Contrato ou em conexão, com eles, ainda que
acontecido em dependência do CONTRATANTE;
XXV - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à
execução dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
XXVI - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
deste Contrato;
XXVII - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações
se obriga a atender prontamente;
XXVIII - comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
XXIX – ceder todos os direitos patrimoniais sobre os projetos elaborados, objeto da presente licitação,
incluindo o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinente a
concepção, desenvolvimento e meios de qualquer natureza, sendo inclusive responsável pela
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obrigação de efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA de todos os projetos e de
aprová-los nos órgãos competentes;
XXX- entregar o projeto executivo “as built”, providenciar a Certidão Negativa das Contribuições
Previdenciárias e obter o termo de habite-se, como condição para a conclusão total dos serviços .
PARÁGRAFO TERCEIRO – A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo
da vigência do Contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em contrário no termo aditivo
de prorrogação.
PARÁGRAFO QUARTO – Será admitida a subcontratação de partes dos serviços, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais do CONTRATADO, até o limite máximo de 30% (trinta por
cento), desde que previamente aprovado pelo CONTRATANTE e que o subcontratado preencha todos
os requisitos exigidos no Edital da licitação para a habilitação. Não será admitida a cessão ou
transferência do objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO – O CONTRATADO assumirá a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de
todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais,
seguro geral da obra (seguro de riscos da construção e de acidente do trabalho), que incidam ou
venham a incidir sobre os serviços objeto deste Contrato e apresentar os respectivos comprovantes,
quando solicitados pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no
contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia e por
ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e pela inexecução
total ou parcial do objeto desta avença, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
CONTRATADO as seguintes sanções:
a- advertência;
b- multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do contrato,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
c- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração
do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
d- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO
ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem anterior.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Pelos motivos que se seguem, o CONTRATADO estará sujeita às penalidades
tratadas no item anterior:
I- pela não apresentação da apólice de seguro geral da obra (seguro de riscos da construção e
acidentes de trabalho);
II - pela não apresentação da garantia;
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III - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito;
IV- pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro;
V - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier a
ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou
no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição;
VI - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se
efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização,
contado da data de rejeição.
VII - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua
proposta.
VII – Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, conforme as tabelas 1 e 2
a seguir:
GRAU
01
02
03
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08

OCORRÊNCIA
0,2% por dia sobre o valor do item de serviço da planilha orçamentária
0,3% por dia sobre o valor do item de serviço da planilha orçamentária
0,5% por dia sobre o valor do item de serviço da planilha orçamentária

INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais.
Manter trabalhador sem qualificação exigida para executar os serviços
contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela
FISCALIZAÇÃO, por trabalhador.
Permitir a execução de serviços sem utilização de EPI/EPC ou a presença de
trabalhador fora dos locais em que estão realizados os serviços, por
trabalhador.
Recusar-se a executar ou corrigir serviço determinado pela fiscalização, por
serviço.
Deixar de zelar pelas instalações do CONTRATANTE ou de terceiros.
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução da FISCALIZAÇÃO, por
ocorrência.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não
previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorrência.

GRAU
03
02
01
01
02
01
02
01

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além das penalidades citadas, o CONTRATADO ficará sujeito, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente
justificados e aceitos pela Administração do CONTRATANTE, o CONTRATADO ficará isenta das
penalidades mencionadas.
PARÁGRAFO QUARTO – As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao CONTRATADO com as de multa, descontando-a
da garantia prestada ou dos pagamentos a serem efetuados, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO – A multa aplicada não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as demais sanções previstas nesta Cláusula.
PARÁGRAFO SEXTO – A mora no cumprimento da obrigação, além de sujeitar o CONTRATADO à
aplicação de multa, autoriza o CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidência, a rescindir o
Contrato e a punir o CONTRATADO faltoso com a aplicação das demais sanções nesta Cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A prévia defesa do interessado, poderá ser apresentada no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados da intimação do ato. Elevando-se este prazo para 10 (dez) dias úteis no caso da
penalidade prevista na alínea “d” caput desta Cláusula.
PARÁGRAFO OITAVO – Não conhecido, ou improvido, o recurso cabível, o valor da multa aplicada
deverá ser recolhido ao CONTRATANTE, dentro de 3 (três) dias úteis após a respectiva notificação.
PARÁGRAFO NONO – A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será
comunicada por escrito ao CONTRATADO infrator, publicada no Diário dos Municípios.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do Contrato, por parte do CONTRATADO, assegurará ao CONTRATANTE o
direito de rescisão nos termos do art. 77, bem como nos casos citados no art. 78, ambos da Lei nº
8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão do Contrato, nos termos do artigo 79 da Lei nº 8.666/93, poderá
ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo processo, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão contratual fundada no inciso I, do art. 79, da Lei nº 8.666/93, sem
prejuízo das sanções previstas na Cláusula Décima Quarta do presente Contrato, acarreta as seguintes
consequências:
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I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do
CONTRATANTE;
II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na
execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58, da Lei nº
8.666/93;
III - execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizações a ele devidos;
IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do parágrafo anterior fica
a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou
indireta.
PARÁGRAFO QUARTO – Na hipótese do inciso II do parágrafo segundo, o ato deverá ser precedido de
autorização expressa da autoridade superior.
PARÁGRAFO QUINTO – Determinada a rescisão o CONTRATANTE procederá a vistoria e levantamento
dos serviços executados, dos equipamentos e materiais do acervo existente, que servirão de base para
o acerto final de contas, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ENTREGA DO SERVIÇO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA
CONTRATAÇÃO
Executada integralmente a obra e cumpridas todas as obrigações objeto deste Contrato, o
CONTRATADO deverá comunicar oficialmente ao CONTRATANTE, mediante correspondência escrita,
até o 5º (quinto) dia após a data fixada para conclusão dos mesmos e o recebimento efetivar-se-á nos
seguintes termos:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, em até 15 (quinze) dias
corridos, contados da data da comunicação escrita de execução total do objeto contratado feita pelo
CONTRATADO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em três vias, onde serão
discriminados todos os serviços objeto do Contrato, para posterior verificação da sua conformidade
com todos os elementos técnicos que serviram de base para a contratação;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em três vias, em até 15(quinze) dias corridos, contados a partir
da data do recebimento provisório.
.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil
pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pelo perfeito cumprimento das obrigações
assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO. No termo de recebimento definitivo serão elencadas todas as situações do
recebimento, como também a descrição detalhada dos serviços recebidos, comprovando a adequação
do objeto licitado aos termos contratuais.
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PARÁGRAFO TERCEIRO. Caso a Administração não aceite os serviços, poderá conceder novo prazo ao
CONTRATADO, para que, às suas expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados, reservado o
direito de aplicação das penalidades cabíveis. Enquanto tais serviços não forem recebidos
definitivamente, o CONTRATADO não poderá emitir faturas a eles correspondentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente Contrato deverá ser providenciada em extrato, no Diário dos Municípios e
DOE, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de
até 20 (vinte) dias daquela data, na forma prevista no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
O foro da Comarca de São Francisco do Sul é o único competente para dirimir quaisquer questões
oriundas da presente contratação.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente
Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, cujo extrato fica registrado às fls. .... do Livro
Especial de Contrato do CONTRATANTE, de acordo com o artigo 60 da Lei nº 8.666/1993, o qual,
depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas abaixo nomeadas.
Local, ..... de .................... de ............

.......................................................
PELO CONTRATANTE

.......................................................
PELO CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1 - .......................................................
NOME:
CPF:

2 - .......................................................
NOME:
CPF:
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A N E X O - II
DO EDITAL TOMDA DE PREÇO 047/2022
MODELO-ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA
MODELO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nome do Contratante:
Obra:
Nome do Proponente:
Licitação nº
Item

Código da
Composição Custos
Unit.

Descrição dos Serviços

Data
Quant.

Mês de ref.
Un.

Preços ( R$ )
Unitário

Total
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Preço total da planilha orçamentária 
Nome do profissional responsável
pela elaboração do orçamento

Assinatura

Nº C.R.E.A.

NOTAS:
1- A planilha deverá ser MS EXCEL.
2 - Em todas as folhas impressas, da planilha orçamentária, deverá constar o nome do
profissional responsável pela elaboração do orçamento, assinatura e nº CREA/CAU, Nº
ART/RRT de orçamento.

A N E X O - III
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 047/2022
MODELO-COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
MODELO-COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
Nome do Contratante:
Obra:
Nome do Proponente:
Licitação nº
Data
Mês de ref.
Código: xxx SERVIÇO:
Código
Custos do item
Custos
dos
Component Consu
Un. Unitários
Item
Mão de
Insumo
es
mos
Material
( R$ )
obra
s

Total
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Subtotal do custos diretos 
Leis Sociais
B. D. I.
Totais da composição 
Nome do profissional responsável pela
elaboração do orçamento

Assinatura


Nº C.R.E.A.

NOTAS:
1- Poderá ser apresentada em relatórios de computador, desde que elaborada em MS
EXCEL.
2 - Em todas as folhas impressas, da planilha orçamentária, deverá constar o nome do
profissional responsável pela elaboração do orçamento, assinatura, nº CREA/CAU, Nº do
ART/RRT de orçamento.

A N E X O - IV
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 047/2022
MODELO – CÁLCULO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.)
MODELO – CÁLCULO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (B. D. I. )
Nome do Contratante:
Obra:
Nome do Proponente:
Licitação nº
Item
Componentes

%
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Total do B. D. I.

Nome do profissional responsável
pela elaboração do orçamento

Assinatura

Nº C.R.E.A.

NOTAS:
1 - O BDI corresponde às despesas indiretas e ao lucro do construtor. Incide sobre a soma dos preços dos
materiais, mão de obra, encargos sociais e equipamentos (exceto para Depreciação e Juros do Capital
Investido)
2 - A planilha deverá ser MS EXCEL.
3 - Em todas as folhas impressas, da planilha orçamentária, deverá constar o nome do profissional
responsável pela elaboração do orçamento, assinatura e nº CREA/CAU, Nº do ART/RRT de orçamento.

ANEXO-V
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 047/2022
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

(Dísponivel download no endereço eletrônico:
https://www.saofranciscodosul.sc.gov.br/licitacoes > SERVIÇOS > FORNECEDORES > PREGÕES E
LICITAÇÕES
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A N E X O - VI
DO EDITAL TP Nº 047/2022
MODELO – EXPERIÊNCIA E DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
À: COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Endereço: Praça Getúlio Vargas, n. º 01, Centro Histórico, São Francisco do Sul.
Ref.:
Proposta
para
execução
das
obras
de
“_______________________________________________________________________________
____________________________________________________”.
Prezados Senhores,
Tendo examinado o Edital para TOMADA DE PREÇO nº 047/2022, eu, _________________,
portador da carteira e registro no CREA/CAU número __________, declaro estar ciente e de
acordo com a minha indicação pela empresa ______________________, como responsável
técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência.
Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiência:
ITEM
Nº
DESCRIÇÃO DA OBRA
Nº
EMPRESA
REGISTRO
EXECUTORA
NO CREA
36 DE 41
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(2) 1

(1)

(3)2

(4)

(localidade)_____________, (data) ___ de __________ de 2022.
____________________________
Profissional
(nome e assinatura)
__________________________
Empresa Licitante
(responsável - nome, cargo e assinatura)

A N E X O - VII
DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 047/2022
MODELO - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Referência: TOMADA DE PREÇO n.º 047/2022
Objeto: “-------------------------------------------------------------------------------”.
Prezados Senhores,
Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, para a execução da
mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo-assinados, propomos executar e
concluir as obras previstas no mencionado Edital, pelo preço global de R$ ___ (___).
DADOS DA EMPRESA: (nome, razão social, endereço da empresa e número do Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas – CNPJ do Ministério da Fazenda) o número da conta-corrente, da agência e
do banco em que será efetuado o pagamento).
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: (nome, RG, CPF, endereço
residencial, estado civil e nacionalidade).

1
2

Descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra executada.
CREA ou órgão similar.
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DADOS BANCÁRIOS: (o número da conta-corrente, da agência e do banco em que será efetuado o
pagamento).
Outrossim, declaramos que:
a)
b)
c)
d)

temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo de ( _______ );
esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais),
materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos
necessários à perfeita execução de toda a obra;
e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias,
contado da data final prevista para sua entrega.
Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte,
observadas as condições do Edital.
(localidade) ____________, em ___ de ___ de 2022.
__________________________
Empresa Licitante
(responsável - nome, cargo e assinatura)

A N E X O – VIII
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 047/2022
PROJETO EXECUTIVO/MEMORIAL DESCRITIVO
(Dísponivel download nos endereços eletrônicos:
https://www.saofranciscodosul.sc.gov.br/licitacoes > SERVIÇOS > FORNECEDORES > PREGÕES E
LICITAÇÕES
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A N E X O – IX
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 047/2022
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

_____________________________________, CNPJ n° _________________________
(nome da empresa)
sediada________________________________________________________________
(endereço completo)
declara, sob as penas da lei, que CUMPRE todos os requisitos e exigências de Habilitação do Edital
de TOMADA DE PREÇO N° 047/2022 do Município de São Francisco do Sul/SC.

______________________, ______ de _____________ de 2022.
39 DE 41
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__________________________
Empresa Licitante
(responsável - nome, cargo e assinatura)

ANEXO-X
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 047/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES
________________________________________, CNPJ n° ______________________
(nome da empresa)
sediada________________________________________________________________
(endereço completo)
declara, sob as penas da lei, que CUMPRE o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e
na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

____________________, ______ de _______________ de 2022.
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__________________________
Empresa Licitante
(responsável - nome, cargo e assinatura)

A N E X O - XI
DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 047/2022
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
1.2 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação e
drenagem da Rua José Laércio Thomazelli, bairro Rocio Pequeno, neste Município, conforme
especificações e seus anexos, partes integrantes deste edital.

Assinalar a opção escolhida:
(
) DECLARAMOS para os devidos fins previstos neste Edital, que esta licitante realizou visita
técnica e tomou conhecimento de todas as condições e do local onde serão realizados os serviços,
estando totalmente de acordo com o Edital e seus anexos.
(
) DECLARAMOS para os devidos fins previstos neste Edital, que esta licitante declinou da
realização da visita técnica, assumindo sob sua responsabilidade, todas as condições necessárias
para a realização dos serviços, estando totalmente de acordo com o Edital e seus anexos.
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__________________________
Empresa Licitante
(Responsável - nome, cargo e assinatura)
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EXTRATO ADITIVO 119.10-19 TP. 137-2019 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Publicação Nº 3839696

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC
EXTRATO DE ADITIVO
ADITIVO Nº 119.10-19
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC
CONTRATADA: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2019 – Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: Implantação e requalificação de passeios públicos na Avenida Dr. Nereu Ramos – Trecho km 7,175 a km 7,951 da Rodovia BR- 280,
neste Município, prorroga em 90(noventa) dias o prazo de execução, de 13/11/2021 até 13/02/2022, e a vigência também em 90(noventa)
dias, de 12/01/2022 à 12/04/2022.
São Francisco do Sul, 13 de Novembro de 2021.
GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADM. SSM COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - LOTE 3 MAT. PINTURA

Publicação Nº 3841048

DECISÃO – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
Eu, GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das minhas atribuições e considerando o artigo 77 e seguintes da
Lei nº 8.666/93 e alterações, e diante de manifestação da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Comunicação Interna nº
154/2022, protocolada em 13/04/2022, conforme processo nº 13347/2022, referente ao Contrato firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL - FMAS e a empresa SSM COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, que tem por objeto “...aquisição
de material de construção, material elétrico e material de pintura para manutenção de imóveis mantidos pelo Fundo Municipal de Assistência
Social, no Município de São Francisco do Sul,....”, acerca do Pregão Eletrônico nº 009/2021, cuja empresa venceu o lote 03 - Material de
Pintura, Determino a instauração de processo administrativo para apuração de possíveis irregularidades quanto à execução, em função do
possível descumprimento do contrato, no que tange a falta de entrega: “Após tentativas de contatos através e números telefônicos, email
e com o vencimento da Ordem de Compra nº 131/2021/1 (parcelamento) no dia 03/04/2022 (anexo) a empresa não se apresentou para
esta Secretaria para o fornecimento dos itens licitados....”, conforme relatado através da Comunicação Interna nº 154/2022 da Secretaria
Municipal de Assistência Social, afim de averiguar a existência de irregularidades que possam gerar descumprimento do contrato e consequentemente prejuízos ao município e, se for o caso, sugerir penalidades a serem aplicadas à contratada.
A condução do processo administrativo ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, representante do contratante, responsável pela fiscalização do contrato.
A empresa deverá ser intimada a apresentar defesa, se assim quiser, informando o prazo de 05 (cinco) dias úteis.
São Francisco do Sul, 19 de abril de 2022.
Sandro Maier Cardoso
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

LT 764 - EDMILSON FERNANDES - FISCAL SILVINO

Publicação Nº 3839140

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC
NOTIFICAÇÃO nº 276/2019
O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, com fundamento no art. 35, inc. II da Lei nº 604 de 26.04.1976 e suas alterações, torna
público e faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele EDMILSON FERNANDES que se
encontra em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste, a fim de que proceda a limpeza de
terreno de sua propriedade, lote situado na Rua Cabeçudas, Ervino, de inscrição imobiliária 02.07.036.0032, nesta municipalidade, conteúdo
do processo administrativo fiscal LT 764, conforme determina a Lei Municipal 1829/2016.
São Francisco do Sul, 18 de abril de 2022.
Tiago Furlan Lemos
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
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IPRESF - Fundação Instituto de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Sul
PORTARIA IPRESF N.º 010/2022

Publicação Nº 3839573

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL
Rua Barão do Rio Branco, n.º 377, Sala 303, 3º andar – Centro
São Francisco do Sul/SC – CEP 89.240-000
CNPJ n.º 23.017.093/0001-62

PORTARIA n.º 010, de 14 de abril de 2022.
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL – IPRESF, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 85, alíneas ‘d’, ‘j’ e ‘o’, da Lei Complementar Municipal nº. 72, de 10 de
julho de 2015; de acordo com o art. 84, II, ‘a’, da Lei Orgânica do Município de São Francisco
do Sul/SC; de acordo com o art. 84, da Lei Complementar Municipal nº. 008, de 30 de
outubro de 2003; e ainda, considerando o Requerimento de Férias n.º 007/2022/IPRESF,
apresentado pelo servidor;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER SALDO REMANESCENTE DE FÉRIAS REGULAMENTARES ao servidor
FERNANDO GOMES DE FÁVERI, ocupante do cargo de Procurador Previdenciário da
Fundação Instituto de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Sul, referente
ao período aquisitivo 2019/2020, de 02 (dois) dias, a serem gozados nos dias a 19 e 20 de
abril de 2022, retornando ao trabalho no dia 25 de abril de 2022, não restando mais saldos
a serem gozados referente ao período aquisitivo mencionado.
Art. 2º O pagamento dos vencimentos e vantagens já foram garantidos através do
requerimento/IPRESF n.º 007/2021, conforme art. 86, da Lei Complementar Municipal n.º
008, de 30 de outubro de 2003.

1-1

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
São Francisco do Sul/SC, 14 de abril de 2022.

IDELSON ALVES PORTO
Diretor Presidente do IPRESF
Portaria nº. 16.885/2021
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
Publique-se. Registre-se.

Publicado em _____/_____/________. Mural

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
Publique-se. Registre-se.

Publicado em _____/_____/________. Edição DOM nº ______________.

(47) 3449-0384

(47) 3449-0384

ipresf@ipresf.sc.gov.br

www.ipresf.sc.gov.br
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São João Batista
Prefeitura
DECISÃO – TOMADA DE PREÇOS 001/SISAM/2022

Publicação Nº 3839672

DESPACHO
Ref. Tomada de Preços n. º 001/SISAM/2022 – Processo n. º 005/SISAM/2022.
1 – Diante das informações apresentadas pela Comissão de Licitação observo que foram seguidas as formalidades legais e administrativas.
2 – Inicialmente observo que não houve pedido de esclarecimentos ou de impugnação ao Edital pela licitante recorrente, razão pela qual não
há como se modificar as regras publicadas e que devem valer para todos, em especial em relação ao prazo de execução, que tem relevância
direta na proposição de propostas por outras interessadas e com impacto no funcionamento dos serviços de água à população.
3 – Diante do exposto, acato integralmente as Informações apresentadas pela Comissão de Licitação e utilizando as mesmas como fundamento da minha decisão, com fundamento nos itens 12.2 e 15.2 do Edital, NEGO PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto pela
recorrente Red Energy Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 04.948.916/0001-29), mantendo a decisão de desclassificação de sua proposta de
preços apresentada nos autos do processo licitatório da Tomada de Preços n. º 001/SISAM/2022.
4 – Comuniquem-se as licitantes desta decisão, encaminhando também cópia das Informações da Comissão de Licitação e dê-se sequência
aos procedimentos previstos no Edital do Tomada de Preços n. º 001/SISAM/2022.
São João Batista, 19 de abril de 2022.
Andréia Costa Azevedo
Diretora do SISAM.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/PMSJB/2022
Extrato do Contrato nº 041/PMSJB/2022

Publicação Nº 3839095

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F0F72D1177CECA4CC38C8C8F588E966BEF786D72

Contratante: Município de São João Batista, SC, inscrito no CNPJ n.º 82.925.652/0001-00;
Contratada: Sindicato da Indústria de Calçados de São João Batista (SINCASJB), inscrito no CNPJ nº 81.286.205/0001-87;
Processo Licitatório 40/PMSJB/2022 – IL nº 004/PMSJB/2022;
Objeto: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO NA SC TRADE SHOW - 31ª RODADA DE NEGÓCIOS PROMOVIDA PELO SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
DE CALÇADOS DE SÃO JOÃO BATISTA (SINCASJB);
Valor global: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
Dotação: 77 - 06.001.23.695.0007.2068.3.3.90.00.00; Recurso: 0.1.00.1000.0000;
Data da assinatura: 18/04/2022;
Vigência contratual: 90 (noventa) dias.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/PMSJB/2022
Extrato do Contrato nº 042/PMSJB/2022

Publicação Nº 3839290

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9DE849BC13B673E1DDDBB8B8E4D065402C4E03A2

Contratante: Município de São João Batista, SC, inscrito no CNPJ n.º 82.925.652/0001-00;
Contratada: Rodomuller Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda, inscrito no CNPJ nº 17.644.403/0001-76;
Processo Licitatório 34/PMSJB/2022 – PE nº 017/PMSJB/2022;
Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CARROCERIA PRANCHA, COM ALONGAMENTO DE CHASSI, DESTINADO AO CAMINHÃO
PLACAS QHO 1711 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC;
Valor global: R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais)
Dotação: (66) 4.4.90.52.99.00.00.00.00.00;
Data da assinatura: 19/04/2022;
Vigência contratual: 31/12/2022.
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Publicação Nº 3839615

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 286DE45AF064A10C49C216A34404434B9D2A8A58

Contratante: Município de São João Batista, SC, inscrito no CNPJ n.º 82.925.652/0001-00;
Contratada: Andrade & Amorim Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.853.624/0001-94;
Processo Licitatório 009/PMSJB/2022 – TP nº 007/PMSJB/2022;
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
DAS RUAS HERMENEGILDO JOÃO ZUNINO, CAETANO TOMAZ RITA FILHO, MARIO MOTTER E BENTO FRAGA, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO BATISTA, SC, TOTALIZANDO 5.368,95 METROS QUADRADOS DE EXTENSÃO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO,
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ART E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, PARTE INTEGRANTE
DO EDITAL;
Valor global: R$ 998.210,36 (novecentos e noventa e oito mil duzentos e dez reais e trinta e seis centavos)
Dotação: (56) 05.001.15.451.6.1055.4.4.90.00 – Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito nº 40/00050-8- Banco do Brasil
S.A;
Data da assinatura: 19/04/2022;
Vigência contratual: 31/12/2022.

INEXIGIBILIDADE 004/FUBE/2022
Publicação Nº 3840262
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8EBDB8869320F4A3C860E4A995AEF09899AD5B60

INEXIGIBILIDADE 004/FUBE/2022
Processo Licitatório 005/FUBE/2022 - Inexigibilidade 004/FUBE/2022;
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRANI HENKELS (I H EVENTOS), EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DAS
EQUIPES DA FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES NO DESAFIO VALE EUROPEU DE MOUNTAIN BIKE - CALENDÁRIO 2022;
CONTRATADA: Irani Henkels 89155360963 – I H EVENTOS, inscrita no CNPJ nº 28.274.286/0001-12;
VALOR GLOBAL: R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais);
DOTAÇÃO: 8 – 15.001.27.812.0003.2022.3.3.90.00.00;
VIGÊNCIA: 31/12/2022;
BASE LEGAL: Artigo 25, caput, da Lei Federal 8.666/93.
São João Batista, 19 de abril de 2022.

PORTARIA Nº 363/2022

Publicação Nº 3840340

PORTARIA Nº 363/2022
ACT
A Secretária de Administração no exercício da competência outorgada pelo Prefeito Municipal através do Decreto nº 4130/2021, considerando o interesse da Administração e o Processo nº 1217/2022, resolve:
Art. 1º Fica admitido em caráter temporário HENRIQUE CALIXTO PEREIRA, para prestar serviços de excepcional interesse público na função
de OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA, com exercício no SISAM, pelo período de 18/04/2022 a 18/04/2023, nos
termos do contrato de trabalho.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São João Batista, 18 de abril de 2022.
Rosane Sartori Rosa
Secretária Municipal de Administração
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Publicação Nº 3840342

PORTARIA Nº 364/2022
Concede Licença Especial por Assiduidade
A Secretária de Administração no exercício da competência outorgada pelo Prefeito Municipal através do Decreto nº 4130/2021, considerando o interesse da Administração, resolve:
Art. 1º Fica concedido 15 (quinze) dias de LICENÇA ESPECIAL POR ASSIDUIDADE a servidora ELISETE DE FATIMA CAMACHO KAMERS,
referente ao período aquisitivo de 01/03/2012 a 01/03/2017, a contar de 18/04/2022, conforme Processo nº 670/2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São João Batista, 18 de abril de 2022.
Rosane Sartori Rosa
Secretária Municipal de Administração
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/SISAM/2022

Publicação Nº 3839502

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7817A0DC13AFEF5EC48FA2A8267F277317502C46

Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO ELETRÔNICO

SISAM-SERV.INFRA-ESTRUTURA,SAN.ABAST.MUN.SÃO JOÃO
BATISTA

Nr.: 10/2022

CNPJ:
07.585.406/0001-22
Telefone: (48) 3265-2808
Endereço: RUA JOSÉ ANTÔNIO SOARES, 2533 - CENTRO
CEP:
88240-000 - São João Batista

Processo Adm.:

11/2022

Data do Processo:

30/03/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

11/2022
10/2022 - PE
Pregão eletrônico
19/04/2022
AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA ALTERAÇÃO NO PERCURSO DA REDE DA
ADUTORA DE AGUA BRUTA DO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO
E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL - SISAM DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.

Participante: INOVA CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Item

Especificação

Qtd.

1

TUBO DE PVC/DEFOFO OU BIAX, COM PONTA E BOLSA, JEI, PRESSÃO 90,000
DE SERVIÇO DE 10 KGF/CM², DN 250 MM, EM BARRA DE 6,0 M - TUBO
DE PVC/DEFOFO OU BIAX, COM PONTA E BOLSA, JEI, PRESSÃO DE
SERVIÇO DE 10 KGF/CM², DN 250 MM, EM BARRA DE 6,0 M

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

296,00

26.640,00

Total do Participante:

26.640,00

mts

Total Geral:

26.640,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Ampliação de Rede de Água

Dotação

Valor Estimado

16.001.17.512.0004.1025.4.4.90.00.00

R$ 36.090,00

São João Batista, 19/04/2022

ANDREIA COSTA AZEVEDO

Assinatura do Responsável
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 011/SISAM/2022

Publicação Nº 3840151

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 92B4E006388C6767F3D07C6698AFD7F73DF322F9
Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO ELETRÔNICO

SISAM-SERV.INFRA-ESTRUTURA,SAN.ABAST.MUN.SÃO JOÃO
BATISTA

Nr.: 11/2022

CNPJ:
07.585.406/0001-22
Telefone: (48) 3265-2808
Endereço: RUA JOSÉ ANTÔNIO SOARES, 2533 - CENTRO
CEP:
88240-000 - São João Batista

Processo Adm.:

12/2022

Data do Processo:

30/03/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

12/2022
11/2022 - PE
Pregão eletrônico
19/04/2022
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DE BALANÇA RODOVIÁRIA PARA O ATERRO
SANITÁRIO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.

Participante: M. K. R. COMÉRCIO EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
Item

Especificação

1

BALANÇA RODOVIÁRIA. DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 12MX3,20M Nº 1,000
DE CÉLULAS DE CARGA: 6 CÉLULAS CARGA MÁXIMA: 50T DIVISÃO
MÍNIMA: 10 KG COMUNICAÇÃO: TCP/IP - ETHERNET PLATAFORMA:
MODULADA PARA RECEBER CONCRETO INDICADOR DE PESO:
DIGITAL ELETRÔNICO SBR-140, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
- BALANÇA RODOVIÁRIA. DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 12MX3,20M Nº
DE CÉLULAS DE CARGA: 6 CÉLULAS CARGA MÁXIMA: 50T DIVISÃO
MÍNIMA: 10 KG COMUNICAÇÃO: TCP/IP - ETHERNET PLATAFORMA:
MODULADA PARA RECEBER CONCRETO INDICADOR DE PESO:
DIGITAL ELETRÔNICO SBR-140, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Qtd.

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

110.783,00

110.783,00

Total do Participante:

110.783,00

UN

Total Geral:

110.783,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Coleta, Transporte e Destino Final de Resíduos

São João Batista, 19/04/2022

ANDREIA COSTA
AZEVEDO:02080448927

Assinado de forma digital por ANDREIA
COSTA AZEVEDO:02080448927
Dados: 2022.04.19 14:27:32 -03'00'

ANDREIA COSTA AZEVEDO

Dotação

Valor Estimado

16.001.15.452.0006.2065.4.4.90.00.00

JULIANO
GRIME:07613012913

R$ 110.783,33

Assinado de forma digital por
JULIANO GRIME:07613012913
Dados: 2022.04.19 14:27:05 -03'00'

Assinatura do Responsável
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São João do Itaperiú
Prefeitura
TP 03/2022 E PL 20/2022

Publicação Nº 3840208

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo Licitatório nº 20/2022 - Tomada de Preços nº 03/2022. Objeto: Contratação de
empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de unidade
escolar central, no município de São João do Itaperiú/SC – Transferência Especial
SCC000018924/2021, por empreitada global, e menor preço. Considerando a
regularidade do procedimento, com base no inc. VI, do art. 43, da Lei Federal nº
8.666/93, homologar e Adjudicar o item do objeto licitado, a empresa: PLENA
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS EIRELI. São João do Itaperiú/SC,
19 de abril de 2022. Clézio José Fortunato - Prefeito.
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São João do Oeste
Prefeitura
EDITAL PL 06.2022 FMED CHAMAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR

Publicação Nº 3840535

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7977AB5CA7FA10F1662A39C329347C822A74E0E6

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02.2022
Processo Licitatório 06/2022.
Edital de Chamamento Público para Credenciamento.
Credenciamento: a partir do dia 20 de abril de 2022 até 11 de maio de 2022.
OBJETO: Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para consumo nas escolas da rede municipal de ensino de São João do Oeste
até 31 de dezembro de 2022.
Vigência: até 31.12.2022– contados a partir da homologação do processo.
Maiores informações junto ao setor de licitações e compras da Prefeitura Municipal sito à Rua Encantado, 66, centro – São João do Oeste,
e-mail compras@saojoao.sc.gov.br e ou pelo fone (49) 3195.2000 no horário de expediente. Edital disponível no site www.saojoao.sc.gov.
br. São João do Oeste, SC, 20 de abril de 2022.GENÉSIO MARINO ANTON – PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL PL 12.2022 OXIGENIO MEDICINAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SÃO JOÃO DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022

Publicação Nº 3841263
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 07975CDE3A242F639116B836AD078FFAE6820DA8

O Município de São João do Oeste, torna público e para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, conforme descrito a seguir:
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento parcelado de carga de oxigênio medicinal
para atender o Fundo Municipal da Saúde de São João do Oeste/SC.
Tipo de licitação: Menor preço por item.
Recebimento dos envelopes da proposta e documentos até às 14:00 horas do dia 03 de maio de 2022 e julgamento no mesmo dia e horário
na Prefeitura Municipal.
Maiores informações junto ao setor de licitações e compras da Prefeitura Municipal sito à Rua Encantado, 66, centro – São João do Oeste,
e-mail compras@saojoao.sc.gov.br e ou pelo fone (49) 3195.2000 no horário de expediente. Edital disponível no site www.saojoao.sc.gov.
br. São João do Oeste, SC, 20 de abril de 2022 PAULO VALMOR RECH SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

EDITAL PL 58.2022 DESLOCAMENTO DE REDE ENERGIA ELETRICA
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2022

Publicação Nº 3840560

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D48A49EC7EA5D08AA05E6493B0830659D6218805

O Município de São João do Oeste, torna público e para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, conforme descrito a seguir:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de deslocamento/realocação e regularização de rede de distribuição de energia, conforme projeto/nota PS nº 400667786 (Linha Cristo Rei) e PS nº 400667559 (Linha Fortaleza) do Município de São
João do Oeste/SC
Tipo de licitação: Menor preço por item.
Recebimento dos envelopes da proposta e documentos até às 08:30 horas do dia 03 de maio de 2022 e julgamento no mesmo dia e horário
na Prefeitura Municipal.
Maiores informações junto ao setor de licitações e compras da Prefeitura Municipal sito à Rua Encantado, 66, centro – São João do Oeste,
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e-mail compras@saojoao.sc.gov.br e ou pelo fone (49) 3195.2000 no horário de expediente. Edital disponível no site www.saojoao.sc.gov.
br. São João do Oeste, SC 20 de abril de 2022. GENESIO MARINO ANTON – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO PL 44.2022 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Publicação Nº 3840104

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2022
PARTES: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE e HAMMES & CIA LTDA ME
ORIGEM: Pregão Presencial nº 28/2022
OBJETO: “Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de construção para as diversas secretarias do Município de São
João do Oeste.”
Valor: R$ 12.715,00
Prazo: 20.04.2022 até 20.04.2023
São João do Oeste/SC – 20 de abril de 2022
GENESIO MARINO ANTON Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2022
PARTES: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE e PRESTADORA DE SERVIÇOS JANTSCH LTDA EPP
ORIGEM: Pregão Presencial nº 28/2022
OBJETO: “Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de construção para as diversas secretarias do Município de São
João do Oeste.”
Valor: R$ 50.370,60
Prazo: 20.04.2022 até 20.04.2023
São João do Oeste/SC – 20 de abril de 2022
GENESIO MARINO ANTON Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2022
PARTES: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE e ALBATER TERRAPLANAGEM LTDA ME
ORIGEM: Pregão Presencial nº 28/2022
OBJETO: “Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de construção para as diversas secretarias do Município de São
João do Oeste.”
Valor: R$ 54.880,00
Prazo: 20.04.2022 até 20.04.2023
São João do Oeste/SC – 20 de abril de 2022
GENESIO MARINO ANTON Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2022
PARTES: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE e MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ZANARDI LTDA ME
ORIGEM: Pregão Presencial nº 28/2022
OBJETO: “Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de construção para as diversas secretarias do Município de São
João do Oeste.”
Valor: R$ 8.873,50
Prazo: 20.04.2022 até 20.04.2023
São João do Oeste/SC – 20 de abril de 2022
GENESIO MARINO ANTON Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2022
PARTES: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE e N & L MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO LTDA
ORIGEM: Pregão Presencial nº 28/2022
OBJETO: “Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de construção para as diversas secretarias do Município de São
João do Oeste.”
Valor: R$ 223.929,40
Prazo: 20.04.2022 até 20.04.2023
São João do Oeste/SC – 20 de abril de 2022
GENESIO MARINO ANTON Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2022
PARTES: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE e CRO ARTEFATOS E SERVIÇOS LTDA
ORIGEM: Pregão Presencial nº 28/2022
OBJETO: “Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de construção para as diversas secretarias do Município de São
João do Oeste.”
Valor: R$ 5.850,00
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Prazo: 20.04.2022 até 20.04.2023
São João do Oeste/SC – 20 de abril de 2022
GENESIO MARINO ANTON Prefeito Municipal

PL 46.2022 CONCRETO USINADO LICITAÇÃO DESERTA

Publicação Nº 3840245

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
LICITAÇÃO DESERTA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022
ORIGEM: Pregão Presencial nº 32/2022
PARTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
OBJETO: “Registro de preços para eventual e futura aquisição parcelada de concreto usinado e serviço de bombeamento de concreto para
as diversas secretarias do Município de São João do Oeste..”.
São João do Oeste – 20 de abril de 2022.
Genésio Marino Anton– Prefeito Municipal
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São João do Sul
Prefeitura
ADITIVO 16-2022_1º ADIT. ARP 43-2021_PREF

Publicação Nº 3839713

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SUL
EXTRATO DE ADITIVO A ARP Nº 16/2022/PREF
1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 43/2021/PREF
Objeto: Fica aditado em até 25% (vinte e cinco por cento) os quantitativos dos itens 11, 12, 14, 16, 21, 40, 74, 79, 83, 87, 91, 98 e 100 da
ata de registro de preço em epígrafe.
Órgão Gerenciador: Município de São João do Sul.
Detentor da Ata: VM COMBUSTIVEIS LTDA
Processo Licitatório nº 34/2021 – Pregão Presencial.
São João do Sul/SC, 19 de abril de 2022.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

PROCESSO 22-2022 - ERRATA

Publicação Nº 3840557
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E3EECB613B93592A5189E10392340A1E046B6E76

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL – AVISO DE LICITAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 22/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Fica alterado a data de abertura dos envelopes
para o dia 04/05/2022 as 09h00min. Os envelopes contendo “Proposta de Preços”, “Documentos de habilitação” e “Declarações” se for o
caso, deverão ser protocolados até as 08h45min do dia 04/05/2022, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de São João do Sul/
SC, sob pena de preclusão ao direito de participar no presente certame. São João do Sul-SC, 19 de abril de 2022. Moacir Francisco Teixeira
– Prefeito Municipal
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São Joaquim
Prefeitura
EXTRATO DE CONTRATO 21/2022 PROCESSO 50/2022 PMSJ






























































































































































































Publicação Nº 3840164







ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM







Praça João Ribeiro, 01 - Centro - São Joaquim - SC
CEP: 88600-000 CNPJ: 82.561.093/0001-98 Telefone: (49) 3233-6400


























































































Data: 19/04/2022
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS






















Tipo de Instrumento:








N° Contrato:





16/2022





































































































































Modalidade:














































































































































































































































































Entidade:
Valor:























Despesa(s):




















Vigência:





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Modalidade:














17/2022










Termo de Contrato
















































































































































































































































































































































































































































































Entidade:







Despesa(s):














Vigência:



















































































































































































































































































































































































































































































































































































07/04/2022 a 06/07/2022


























































































































ͳͶǤʹͺͲǡͲͲ













PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

ͻǦͲʹǤͲͲʹǤͲͶǤͳʹʹǤͲͲͲͳǤʹͲͲͷǤͶǤͶǤͻͲǤͲͲǤͲͲ


























Dispensa de licitação





TRAMONTIN COMERCIO DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA
15.671.785/0001-00
8/2022
N° Processo: 47/2022






Fundamento Legal:
8666
Contratação da empresa Tramontin Comércio Decorações e Revestimentos LTDA para fornecimento e
Objeto:
instalação de portão e grade para o estacionamento da frente da Prefeitura Municipal de São Joaquim.
Data da Assinatura: 07/04/2022














































































































































































































































































































































Contratado:
CNPJ/CPF:
N° Licitação:

























06/04/2022 a 06/04/2023









Valor:























































͵ͻǦͲʹǤͲͲǤʹǤͺʹǤͲͲͳͳǤͳͲͲʹǤͶǤͶǤͻͲǤͲͲǤͲͲ

N° Contrato:




































ʹǤ͵ʹǤͻʹͲǡͶ

Tipo de Instrumento:











PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM













































































































Tomada de preços





















































































































































CONSTRUTORA BRANGER EIRELI
34.448.864/0001-92
7/2022
N° Processo: 28/2022













Fundamento Legal:
8666
Contratação
de empresa especializada para realizar Repavimentação Asfáltica das ruas: Domingos
Objeto:
Martorano, Boanerges Pereira de Medeiros, José Vieira de Melo, Giácomo Chiodelli, Luciano Goulart,
Davidoff Lessa, Praça Hercílio Luz, Egídio Martorano, Ismael Nunes, Inácio Palma, Praça da Bandeira, Vidal
Ramos, Getúlio Vargas , no Bairro Centro São Joaquim SC
Data da Assinatura: 06/04/2022







































Termo de Contrato



Contratado:
CNPJ/CPF:
N° Licitação:
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS






















Tipo de Instrumento:








N° Contrato:









18/2022


































































































































































































































N° Licitação:
Modalidade:






























































Valor:


























Despesa(s):
























Vigência:









































9/2022

Tomada de preços






























































































































































































































































































































Contratado:
CNPJ/CPF:






























N° Licitação:
Modalidade:




















































































































































Entidade:
Valor:
























Despesa(s):


















Vigência:
































































































































































































































































































































Termo de Contrato










































































































































































































































ADRIANA BORGES ANTUNES WERNER 02124036998
23.968.677/0001-13










































3/2022









































Inexigibilidade de licitação


























































































N° Processo: 49/2022












































































































































































































































































































































































































































































































































PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM










ͷǤͺͷͲǡͲͲ






























07/04/2022 a 07/05/2022

































































































































































































































































































































































































































































21/2022







































































CNPJ/CPF:
N° Licitação:
Modalidade:




JONAS SCREMIN BROLESE










































26.196.508/0001-09
9/2022






























































































































































































































Dispensa de licitação






























Termo de Contrato


Contratado:











































ͶͶǦͲʹǤͲͲǤʹ͵ǤͻͷǤͲͲͲͶǤʹͲͳͺǤ͵Ǥ͵ǤͻͲǤͲͲǤͲͲ

N° Contrato:








20/2022

Tipo de Instrumento:


































































































































































Fundamento Legal:
8666
Contratação da empresa ADRIANA BORGES ANTUNES WERNER 02124036998 para locação de stand no
Objeto:
evento "Estação Turismo", durante os dias 08, 09 e 10 de abril, no município de Lages - SC.
Data da Assinatura: 07/04/2022



























































































08/04/2022 a 08/04/2023


































ʹǤͻͺͺǤͺʹͺǡͺͻ















































































































































































































































N° Processo: 34/2022

͵ͻǦͲʹǤͲͲǤʹǤͺʹǤͲͲͳͳǤͳͲͲʹǤͶǤͶǤͻͲǤͲͲǤͲͲ

N° Contrato:














































































PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

Tipo de Instrumento:























Entidade:






















































CONSTRUTORA BRANGER EIRELI
34.448.864/0001-92




Fundamento Legal:
8666
Contratação de empresa especializada para realizar pavimentação da estrada municipal SJM-030 ( acesso à
Objeto:
localidade de Despraiado) com recurso oriundo da Transferência Especial nº SC 24451/2021
Data da Assinatura: 08/04/2022











Termo de Contrato



















Contratado:
CNPJ/CPF:























































































N° Processo: 50/2022






































































































Fundamento Legal:
14133
Contratação da empresa JONAS SCREMIN BROLESE para prestação de serviços técnicos especializados
Objeto:
de consultoria e assessoria aplicada ao setor público para acompanhamento e orientação nas áreas
financeiras, orçamentária, contábil, administrativa, controle interno, patrimonial, compras e R.H, sendo as
orientações da consultoria realizadas diretamente aos funcionários do setor de contabilidade e/ou financeiro,
com observância a transição e implantação do PCASP.
Data da Assinatura: 12/04/2022
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS








Valor:








































































































































































































































































































































































































































































































































































Contratado:
CNPJ/CPF:
N° Licitação:







































Modalidade:
















Ata de Registro de Preço













































































































































































































0/0













2















LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI - ME
28.875.319/0001-80
32/2021
N° Processo: 59/2021








































































































Pregão presencial






























































































































































































































































































































































































































































Fundamento Legal:
Objeto:
Conforme análise de reequilíbrio econômico financeiro nº 13/2022.




Data da Assinatura:




















Entidade:
Valor:































Despesa(s):



























Vigência:

















































































































































































PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM










































































































































































































































16/08/2021 a 16/08/2022














































































































































Modalidade:








0/0














Ata de Registro de Preço
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32/2021

Pregão presencial






























































































































































































































N° Processo: 59/2021






































































































































































































































































































































Despesa(s):









































PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM































































































Vigência:











































































Entidade:



























































Data da Assinatura:
Valor:





LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI - ME
28.875.319/0001-80




Fundamento Legal:
Objeto:
Conforme análise de reequilíbrio econômico financeiro nº 13/2022.
























































N° Licitação:

































































































































Contratado:
CNPJ/CPF:










































































ʹͺǦͲʹǤͲͲǤͲǤͳͺʹǤͲͲͲͳǤʹͲͳͷǤ͵Ǥ͵ǤͻͲǤͲͲǤͲͲ









͵ͷǦͲʹǤͲͲǤͳͷǤͶͷͳǤͲͲͲ͵ǤʹͲͳͳǤ͵Ǥ͵ǤͻͲǤͲͲǤͲͲ

N° Contrato:








Tipo de Instrumento:





12/04/2022 a 10/08/2022








































































































N° Contrato:







͵ͲǤͲʹǡͲͲ

Tipo de Instrumento:










ͳʹǦͲʹǤͲͲ͵ǤͲͶǤͳʹ͵ǤͲͲͲͳǤʹͲͲǤ͵Ǥ͵ǤͻͲǤͲͲǤͲͲ


















Despesa(s):








Vigência:







































































































































































































































































































16/08/2021 a 16/08/2022






















͵ͷǦͲʹǤͲͲǤͳͷǤͶͷͳǤͲͲͲ͵ǤʹͲͳͳǤ͵Ǥ͵ǤͻͲǤͲͲǤͲͲ
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS
















































































Contratado:






























CNPJ/CPF:
N° Licitação:
Modalidade:



















































































Ata de Registro de Preço
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Pregão presencial
















































































































































































































































































































































PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM


























































































































































































































































16/08/2021 a 16/08/2022






































































































































































































Modalidade:








0/0














Ata de Registro de Preço


















































































2























































































































































































































































































































































































Valor:





Vigência:


Despesa(s):























































































































































Pregão presencial






















































Data da Assinatura:














































LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI - ME
28.875.319/0001-80
32/2021
N° Processo: 59/2021



Entidade:





Fundamento Legal:
Objeto:
Conforme análise de reequilíbrio econômico financeiro nº 13/2022.




























































































































































































































Contratado:
CNPJ/CPF:
N° Licitação:



































ʹͺǦͲʹǤͲͲǤͲǤͳͺʹǤͲͲͲͳǤʹͲͳͷǤ͵Ǥ͵ǤͻͲǤͲͲǤͲͲ


























N° Processo: 59/2021



































32/2021




























͵ͷǦͲʹǤͲͲǤͳͷǤͶͷͳǤͲͲͲ͵ǤʹͲͳͳǤ͵Ǥ͵ǤͻͲǤͲͲǤͲͲ











N° Contrato:








28.875.319/0001-80

Tipo de Instrumento:


















Despesa(s):














































LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI - ME





Vigência:
















































Valor:















0/0













Entidade:







Data da Assinatura:







Fundamento Legal:
Objeto:
Conforme análise de reequilíbrio econômico financeiro nº 13/2022.

























N° Contrato:







Tipo de Instrumento:

















































































































































































































































































































PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM










































































































































































͵ͷǦͲʹǤͲͲǤͳͷǤͶͷͳǤͲͲͲ͵ǤʹͲͳͳǤ͵Ǥ͵ǤͻͲǤͲͲǤͲͲ













































































































































































16/08/2021 a 16/08/2022
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS
















































































Contratado:






























CNPJ/CPF:
N° Licitação:
Modalidade:



















































































Ata de Registro de Preço
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Pregão presencial
















































































































































































































































































































































PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM


























































































































































































































































16/08/2021 a 16/08/2022






































































































































































































Modalidade:








0/0














Ata de Registro de Preço
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Valor:





Vigência:


Despesa(s):























































































































































Pregão presencial






















































Data da Assinatura:














































LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI - ME
28.875.319/0001-80
32/2021
N° Processo: 59/2021



Entidade:





Fundamento Legal:
Objeto:
Conforme análise de reequilíbrio econômico financeiro nº 13/2022.




























































































































































































































Contratado:
CNPJ/CPF:
N° Licitação:



































ʹͺǦͲʹǤͲͲǤͲǤͳͺʹǤͲͲͲͳǤʹͲͳͷǤ͵Ǥ͵ǤͻͲǤͲͲǤͲͲ


























N° Processo: 59/2021



































32/2021




























͵ͷǦͲʹǤͲͲǤͳͷǤͶͷͳǤͲͲͲ͵ǤʹͲͳͳǤ͵Ǥ͵ǤͻͲǤͲͲǤͲͲ











N° Contrato:








28.875.319/0001-80

Tipo de Instrumento:


















Despesa(s):














































LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI - ME





Vigência:
















































Valor:















0/0













Entidade:







Data da Assinatura:







Fundamento Legal:
Objeto:
Conforme análise de reequilíbrio econômico financeiro nº 13/2022.

























N° Contrato:







Tipo de Instrumento:

















































































































































































































































































































PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS
















































































Contratado:






























CNPJ/CPF:
N° Licitação:
Modalidade:



















































































Ata de Registro de Preço
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Valor:





Vigência:


Despesa(s):
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Data da Assinatura:














































LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI - ME
28.875.319/0001-80
32/2021
N° Processo: 59/2021



Entidade:





Fundamento Legal:
Objeto:
Conforme análise de reequilíbrio econômico financeiro nº 13/2022.




























































































































































































































Contratado:
CNPJ/CPF:
N° Licitação:
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N° Processo: 59/2021



































32/2021




























͵ͷǦͲʹǤͲͲǤͳͷǤͶͷͳǤͲͲͲ͵ǤʹͲͳͳǤ͵Ǥ͵ǤͻͲǤͲͲǤͲͲ











N° Contrato:








28.875.319/0001-80

Tipo de Instrumento:
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Vigência:
















































Valor:
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Data da Assinatura:







Fundamento Legal:
Objeto:
Conforme análise de reequilíbrio econômico financeiro nº 13/2022.
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Tipo de Instrumento:
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CNPJ/CPF:
N° Licitação:
Modalidade:



















































































Ata de Registro de Preço
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Pregão presencial
















































































































































































































































































































































PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM


























































































































































































































































16/08/2021 a 16/08/2022






































































































































































































Modalidade:








0/0














Ata de Registro de Preço


















































































2























































































































































































































































































































































































Valor:





Vigência:


Despesa(s):























































































































































Pregão presencial






















































Data da Assinatura:














































LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI - ME
28.875.319/0001-80
32/2021
N° Processo: 59/2021



Entidade:





Fundamento Legal:
Objeto:
Conforme análise de reequilíbrio econômico financeiro nº 13/2022.
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CNPJ/CPF:
N° Licitação:
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N° Contrato:








28.875.319/0001-80

Tipo de Instrumento:
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LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI - ME





Vigência:
















































Valor:















0/0













Entidade:







Data da Assinatura:







Fundamento Legal:
Objeto:
Conforme análise de reequilíbrio econômico financeiro nº 13/2022.
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Tipo de Instrumento:
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N° Contrato:
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CNPJ/CPF:






























N° Licitação:
Modalidade:
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N° Licitação:
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Entidade:
Valor:
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ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA










































21.593.746/0001-26
32/2021
Pregão presencial
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Conforme análise de reequilíbrio econômico financeiro nº 14/2022.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
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LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI - ME
28.875.319/0001-80
42/2021
N° Processo: 79/2021
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Data da Assinatura:

























Fundamento Legal:
Objeto:
Conforme análise de reequilíbrio econômico financeiro nº 13/2022.
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LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI - ME
28.875.319/0001-80

Data da Assinatura:











Fundamento Legal:
Objeto:
Conforme análise de reequilíbrio econômico financeiro nº 13/2022.
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS
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CNPJ/CPF:






























N° Licitação:
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Valor:
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Conforme análise de reequilíbrio econômico financeiro nº 14/2022.
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16/08/2021 a 16/08/2022





















































































































































































































0/0



Objeto:





























Valor:





Vigência:


Despesa(s):
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Conforme análise de reequilíbrio econômico financeiro nº 14/2022.

Data da Assinatura:
Entidade:





Fundamento Legal:
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N° Contrato:
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Tipo de Instrumento:







Despesa(s):
















Vigência:































Data da Assinatura:









ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA
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CONSTRUTORA BRANGER EIRELI

34.448.864/0001-92
10/2022

Tomada de preços

Contratado:

CNPJ/CPF:
N° Licitação:

Modalidade:

405.375,37

19/04/2022 a 19/04/2023

Valor:

Vigência:

39 - 02.006.26.782.0011.1002.4.4.90.00.00

EXTRATO DE CONTRATO 22/2022 PMSJ

Despesa(s):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

Entidade:

Fundamento Legal:
8666
Contratação de empresa especializada para PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS URBANAS, nas
Objeto:
Ruas Aristides Ciriaco da Costa (Bairro Monte Carlo), e na Rua Exator Antonio Vieira do Amaral (Bairro
Monte Carlo).
Data da Assinatura: 19/04/2022

N° Processo: 35/2022

22/2022

Termo de Contrato

N° Contrato:

Tipo de Instrumento:

4/2022

Mês / Ano de Assinatura

Data: 19/04/2022

Página: 1 / 11

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Praça João Ribeiro, 01 - Centro - São Joaquim - SC
CEP: 88600-000 CNPJ: 82.561.093/0001-98 Telefone: (49) 3233-6400

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

Página: 1 / 11

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
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Publicação Nº 3840460
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CONSTRUTORA BRANGER EIRELI

34.448.864/0001-92
8/2022

Tomada de preços

Contratado:

CNPJ/CPF:
N° Licitação:

Modalidade:

1.827.417,11

19/04/2022 a 19/04/2023

Valor:

Vigência:

39 - 02.006.26.782.0011.1002.4.4.90.00.00

EXTRATO DE CONTRATO 23/2022 PMSJ

Despesa(s):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

Entidade:

Fundamento Legal:
8666
Contratação de empresa especializada para realizar Repavimentação Asfáltica das ruas: Murilo Bortoluzzi,
Objeto:
Bento Cavalheiro do Amara, Agripa de Castro Farias, Av. Papa João XXIII, Praça XV de Novembro e Laércio
Rodrigues de Lima,
Data da Assinatura: 19/04/2022

N° Processo: 33/2022

23/2022

Termo de Contrato

N° Contrato:

Tipo de Instrumento:

4/2022

Mês / Ano de Assinatura

Data: 19/04/2022

Página: 1 / 11

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Praça João Ribeiro, 01 - Centro - São Joaquim - SC
CEP: 88600-000 CNPJ: 82.561.093/0001-98 Telefone: (49) 3233-6400
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Publicação Nº 3840463
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Tomada de preços

Modalidade:

Contratação de empresa especializada para realizar Repavimentação Asfáltica das ruas: Tito Carvalho,
Praça da Bandeira, Juiz Fonseca Nunes e Getúlio Vargas no Bairro Centro do Município de São Joaquim SC.

701.180,89

19/04/2022 a 19/04/2023

Valor:

Vigência:

39 - 02.006.26.782.0011.1002.4.4.90.00.00

EXTRATO DE CONTRATO 24/2022 PMSJ

Despesa(s):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

Entidade:

Data da Assinatura: 19/04/2022

Objeto:

8666

34.448.864/0001-92
11/2022

CNPJ/CPF:
N° Licitação:

Fundamento Legal:

CONSTRUTORA BRANGER EIRELI

Contratado:
N° Processo: 41/2022

24/2022

Termo de Contrato

N° Contrato:

Tipo de Instrumento:

4/2022

Mês / Ano de Assinatura

Data: 19/04/2022

Página: 1 / 11

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Praça João Ribeiro, 01 - Centro - São Joaquim - SC
CEP: 88600-000 CNPJ: 82.561.093/0001-98 Telefone: (49) 3233-6400

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
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Publicação Nº 3840465
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13/04/2022

Giovani Nunes - Prefeito Municipal

VALOR DA DESPESA: R$ 320.250,00

CONTRATADO: EXATA PRODUCOES LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
OBJETO: Contratação de locação de equipamentos de som, luz, telão e gerador e contratação de serviços especializados, sendo
brigadista de incêndio, limpeza e mestre de cerimônias, para possíveis eventos a serem realizados pelas secretarias municipais.

HOMOLOGAÇÃO: 17/03/2022 14:36

PROCESSO LICITATÓRIO N° 20/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022

Página:

/

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 2211

HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 20/2022 PMSJ
Publicação Nº 3841243

www.diariomunicipal.sc.gov.br

/

19/04/2022

Giovani Nunes - Prefeito Municipal

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar Repavimentação Asfáltica das ruas: Murilo Bortoluzzi, Bento Cavalheiro do
Amara, Agripa de Castro Farias, Av. Papa João XXIII, Praça XV de Novembro e Laércio Rodrigues de Lima,

HOMOLOGAÇÃO:

PROCESSO LICITATÓRIO N° 33/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2022

Página:

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 2212

HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 33/2022 PMSJ
Publicação Nº 3840024
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/

19/04/2022

Giovani Nunes - Prefeito Municipal

VALOR DA DESPESA: R$ 405.375,37

CONTRATADO: CONSTRUTORA BRANGER EIRELI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
OBJETO: Contratação de empresa especializada para PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS URBANAS, nas Ruas Aristides Ciriaco
da Costa (Bairro Monte Carlo), e na Rua Exator Antonio Vieira do Amaral (Bairro Monte Carlo).

HOMOLOGAÇÃO: 19/04/2022 13:52

PROCESSO LICITATÓRIO N° 35/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 10/2022

Página:
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 35/2022 PMSJ
Publicação Nº 3840030
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/

19/04/2022

Giovani Nunes - Prefeito Municipal

VALOR DA DESPESA: R$ 701.180,89

CONTRATADO: CONSTRUTORA BRANGER EIRELI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar Repavimentação Asfáltica das ruas: Tito Carvalho, Praça da Bandeira, Juiz
Fonseca Nunes e Getúlio Vargas no Bairro Centro do Município de São Joaquim SC.

HOMOLOGAÇÃO: 18/04/2022 14:23

PROCESSO LICITATÓRIO N° 41/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 11/2022

Página:

20/04/2022 (Quarta-feira)
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 41/2022 PMSJ
Publicação Nº 3840162
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Giovani Nunes - Prefeito Municipal

VALOR DA DESPESA: R$ ͵ͲǤͲʹǡͲͲ

CONTRATADO: JONAS SCREMIN BROLESE
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
OBJETO: Contratação da empresa JONAS SCREMIN BROLESE para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e
assessoria aplicada ao setor público para acompanhamento e orientação nas áreas financeiras, orçamentária, contábil, administrativa,
controle interno, patrimonial, compras e R.H, sendo as orientações da consultoria realizadas diretamente aos funcionários do setor de
contabilidade e/ou financeiro, com observância a transição e implantação do PCASP.

HOMOLOGAÇÃO: 19/04/2022 13:59

PROCESSO LICITATÓRIO N° 50/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2022
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 50/2022 DL 09/2022 PMSJ
Publicação Nº 3840156
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RETIFICAÇÃO DO DECRETO Nº 186/2022

Publicação Nº 3840468

DECRETO Nº 186/2022
“QUE DETERMINA O PAGAMENTO
DE PENSÃO AO VIÚVO DE EX-SERVIDORA”
O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
DECRETA:
Art. 1º - Conforme apresentação de Certidão de Óbito, datada de 21 de março de 2022, Matrícula 105502 01 55 2022 4 00028 249 0006582
08, da cidade de São Joaquim – SC, fica autorizado o pagamento do benefício de pensão ao senhor JOÃO PEREIRA VELHO, viúvo da ex-servidora ROZI GODINHO VALIM VELHO, aposentada deste Município através do Decreto nº 182/1990, de 06/06/1990, tendo em vista
que esta faleceu no dia 21/03/2022.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 18 de abril de 2022.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal
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São José
Prefeitura
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES Nº 02 – “AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS” - CREDENCIAMENTO
DE INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PRIVADAS Nº 001/2022/SME

Publicação Nº 3841573

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PRIVADAS Nº 001/2022/SME
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES Nº 02 – “AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS”
No dia 19 de abril de 2022, às 13h30min, reuniram-se no auditório sul da Secretaria de Educação do Município de São José – SME/SJ, localizado na Avenida Acioni Souza Filho, 403, 1º andar, bairro Praia Comprida, CEP 88.103-790, São José/SC, os membros da Comissão de Seleção Técnica: I. Márcia Cristina Figueredo Rizzaro (Presidente); II. Claudia Marcia Muniz da Silva; III. Cláudia Regina Macario; IV. Ramon de
Souza Campos Martins; V. Luisa Veiga de Souza. para analisar os documentos e emitir o respectivo parecer referente à Etapa 2 (item 4.1.2.)
correspondente à avaliação das propostas das Instituições Educacionais Privadas, prevista no Edital de Credenciamento nº 001/2022/SME.
Foram analisadas as propostas de 04 (quatro) proponentes, relacionadas a seguir:
• CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MEDIARTE– CPNJ: 30.660.259/0001-20;
• COLÉGIO SILVEIRA LTDA ME (COLÉGIO ATUAL) – CPNJ: 03.687.731/0001-45;
• CENTRO EDUCACIONAL MARIA MONTESSORI LTDA ME - CNPJ: 07.200.038/0001-57;
• CASA ESCOLA MARIA MONTESSORI– CPNJ: 04.856.888/0001-10.
1- ANÁLISE
a) A proponente CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MEDIARTE, inscrita no CNPJ sob nº 30.660.259/0001-20, atendeu plenamente aos
requisitos exigidos pelo item 6.2.2 do Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022/SME.
b) A proponente COLÉGIO SILVEIRA LTDA ME (COLÉGIO ATUAL), inscrita no CNPJ sob nº 03.687.731/0001-45, atendeu plenamente aos
requisitos exigidos pelo item 6.2.2 do Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022/SME.
c) A proponente CENTRO EDUCACIONAL MARIA MONTESSORI LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.200.038/0001-57, atendeu plenamente
aos requisitos exigidos pelo item 6.2.2 do Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022/SME.
d) A proponente CASA ESCOLA MARIA MONTESSORI, inscrita no CNPJ sob nº 04.856.888/0001-10, atendeu plenamente aos requisitos
exigidos pelo item 6.2.2 do Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022/SME.
2 – CONCLUSÃO
Dessa forma, a Comissão de Seleção Técnica decide pelo classificação das proponontes: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MEDIARTE –
CPNJ: 30.660.259/0001-20, COLÉGIO SILVEIRA LTDA ME (COLÉGIO ATUAL) – CPNJ: 03.687.731/0001-45, CENTRO EDUCACIONAL MARIA
MONTESSORI LTDA ME – CNPJ: 07.200.038/0001-57, e CASA ESCOLA MARIA MONTESSORI – CPNJ: 04.856.888/0001-10.
São José, 19 de abril de 2022
MARCIA CRISTINA FIGUEIREDO RIZZARO
Presidente da Comissão
CLAUDIA MARCIA MUNIZ DA SILVA
Membro da Comissão
CLÁUDIA REGINA MACÁRIO
Membro da Comissão
LUISA VEIGA DE SOUZA
Membro da Comissão
RAMON DE SOUZA CAMPOS MARTINS
Membro da Comissão

AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 180/2021

Publicação Nº 3840519

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REVOGAÇÃODO PREGÃO ELETRÔNICO N°180/2021 Processo nº 484/2021– Proc. Adm. 5189/2021. OBEJTO: “REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE ITENS DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA, CONSTITUÍDOS DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO E BÁSICO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, DESTINADS AS AÇÕES DE RESPOSTA QUANDO DECRETADOS SITUAÇÃO
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DE EMERGÊNCIA E/OU ESTADO DE CALAMIDADE REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS OCORRÊNCIAS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ/SC” O Município de São José informa a todos os interessados que está REVOGADO o Processo Administrativo n° 5189/2021,
processo Compras n° 484/2021, Modalidade Pregão Eletrônico n° 180/2021 por razões de o certame ter restado fracassado. São José, 18
de Abril de 2022.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA

Publicação Nº 3841266

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
PROCON MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – O Diretor do PROCON Municipal de São José no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 31/2009 e suas alterações, concomitante
com o que dispõe a Lei Federal nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990, Decreto Federal nº
2.181 de 20 de Março de 1997, art. 42, parágrafo 2º, CIENTIFICA as pessoas jurídicas
abaixo relacionadas, a tomarem conhecimento do agendamento da audiência
conciliatória com a data e horário previamente agendado com o consumidor.
NOTIFICA o(a) fornecedor(a) para apresentar defesa administrativa e/ou comprovar o
atendimento a pretensão do consumidor na própria audiência.
FA
42.019.001.22
-0000517

42.019.001.21
-0003469

CONSUMIDO
R
IVAM
MACHADO

FABRINE
MENDES
COELHO

42.019.001.21
-0003546

EDUARDO
RAUL
BALFARDA
FASOLA

42.019.001.21
-0004062

AMANDA
HERBSTER
OURIQUES

FORNECEDOR

CNPJ

DATA
AUD.

HOR
A

MARMORARIA
SÃO PEDRO

34.991.179/0001
-08

23/05/2
2

16:20

PRESENCIA
L

20/05/2
2

13:00

PRESENCIA
L

41.370.287/0001
-29

20/05/2
2

11:20

PRESENCIA
L

92.874.270/0001
-40

20/05/2
2

13:40

PRESENCIA
L

KOBRASOL
COMÉRCIO DE
COLCHÕES LTDA
ME COLCHÕES
ORTOBOM

08.157.643/0001
-55

23/05/2
2

13:10

PRESENCIA
L

00.860.640/0001
-71

13/05/2
2

15:00

27.378.528/0001
-55

20/05/2
2

16:20

PRESENCIA
L

33.241.796/0001
-23

12/05/2
2

15:00

PRESENCIA
L

VENEZA
FINANCIAMENTO
S – ACG
FINANCIAMENTO
DE VEICULOS
LTDA
MAGAZINE
ATACADO –
IVONALDO
SANTOS DE
LACERDA
QUEIROZ
MAGAZINE
BANCO DIGIMAIS
S.A.

42.019.001.22
-0000066

JULIANA
REGINA
SIMÕES

42.019.001.22
-0000060

DIENIFER
FERNANDES

INGRESSO.COM
LTDA

42.019.001.21
-0004211

FLÁVIA
CAROLINE
OLIVEIRA
DAUM

42.019.001.22
-0000640

ANDERSON DA
SILVA

ODONTOBRASIL
SAÚDE SERVIÇO
DE COBRANÇA
EIRELI
MM INDUSTRIA
DE PLANEJADOS
LTDA – MM
MOVEIS
PLANEJADOS

02.204.453/0001
-65

LINK

PRESENCIA
L

PROCON MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
Avenida Acioni Souza Filho, 2114, Beira-Mar de São José - entre o Centro Multiuso e a Olaria Beiramar.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
PROCON MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

42.019.001.22
-0000636

42.019.001.22
-0000396
42.019.001.22
-0000401
42.019.001.22
-0000713

42.019.001.22
-0000713
42.019.001.22
-0000483

ODETE
SCHIMITT
RAULINO
LUCAS
SILVEIRA DE
SOUZA

DESENTUPIDOR
A SOLUÇÃO

07.107.606/0001
-70

DANIEL
RODRIGUES DE
OLIVEIRA

GUILHERME
CARDOSO
GOULART
DARCILANIA
TEREZINHA
SCHMITT
GAMBA
DARCILANIA
TEREZINHA
SCHMITT GAMA
DANIELA
ZOTICO PEDRO

PRESENCIA
L

12/05/2
2

17:00

37.045.781/0001
-40

26/04/2
2

10:40

PRESENCIA
L

AVIANCA LINHAS
AEREAS LTDA

02.575.829/0001
-48

22/04/2
2

11:20

PRESENCIA
L

PRP MOVEIS

39.619.854/0001
-96

25/04/2
2

16:20

PRESENCIA
L

21.870.057/0001
-11
39.333.437/0001
-82

25/04/2
2

16:20

02/05/2
2

08:40

PRESENCIA
L
PRESENCIA
L

COMPACTA
MOVEIS
PLANEJADOS
MOBELHAUS
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Só serão permitidos acessos às reuniões as partes vinculadas aos respectivos
processos.
A defesa administrativa e os documentos constitutivos deverão ser encaminhados no
e-mail: audienciasprocon@pmsj.sc.gov.br no mesmo dia de audiência sob pena de
ser considerada intempestiva, nos termos do Decreto Municipal 34.350/2011.
o não comparecimento na audiência previamente agendada ensejará em sanção
administrativa por desobediência nos termos do Art.55, §2º do Decreto Federal 2.181/97.
O presente ato tem por objetivo dar publicidade determinada no Decreto Federal
2.181/97, dado a impossibilidade de notificação via AR (Aviso de Recebimento).
Constante nos autos administrativos.
Dúvidas sobre o procedimento das audiências poderão ser sanadas via e-mail.

São José /SC, 19 de abril de 2022.

WALLACE AVANIR DE SOUZA
Diretor do Procon Municipal de São José/SC

PROCON MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
Avenida Acioni Souza Filho, 2114, Beira-Mar de São José - entre o Centro Multiuso e a Olaria Beiramar.
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PORTARIA - N° 124/2022 - SMA

Publicação Nº 3839987

PORTARIA– SA – N° 0124/2022
O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei n°
2.241/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE:
I – Conceder o gozo de Licença Prêmio ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s) lotado (s) na Secretaria de Finanças;
Mat

Nome

Cargo

Período Aquisitivo

Duração

Início

41302-0

DAYANA FERNANDES
DA SILVA

CONTADOR

2015/2020

30 dias

01/04/2022

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 01 de abril de 2022.
III – Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
São José (SC), 23 de março de 2022.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA - N° 125/2022 - SMA

Publicação Nº 3839988

PORTARIA– SA – N° 0125/2022
O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei n°
2.241/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE:
I – Conceder o gozo de Licença Prêmio ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s) lotado (s) na Secretaria de Receita;
Mat

Nome

Cargo

22901

SILVIA HELENA MARIAAG SERVIÇOS GERAIS
NO FERNANDES

Período Aquisitivo

Duração

2008/2013 e 2013/2018 60 dias

Início
04/04/2022

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 de abril de 2022.
III – Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
São José (SC), 24 de março de 2022.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA - N° 143/2022 - SMA

Publicação Nº 3839990

PORTARIA– SA – N° 0143/2022
O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei n°
2.241/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE:
I – Conceder o gozo de Licença Prêmio ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s) lotado (s) na Secretaria de Saúde;
Mat

Nome

Cargo

Período Aquisitivo

Duração

Início

39429-7

HENRIETE JUSTINA
BETTI

AG COMUNITÁRIO DE
SAÚDE

2012/2017

90 DIAS

01/07/2021
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II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos em 01 de Julho de 2021.
III – Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
São José (SC), 18 de abril de 2022.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA - N° 144/2022 - SMA

Publicação Nº 3839994

PORTARIA– SA – N° 0144/2022
O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei n°
2.241/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE:
I – Conceder o gozo de Licença Prêmio ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s) lotado (s) na Secretaria de Saúde;
Mat

Nome

Cargo

Período Aquisitivo

Duração

Início

397474

ROBSON RODRIGO DE
SOUZA MIRANDA

MOTORISTA

2014/2019

60 DIAS

11/04/2022

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos em 11 de Abril de 2022.
III – Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
São José (SC), 18 de abril de 2022.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA - N° 145/2022 - SMA

Publicação Nº 3839996

PORTARIA– SA – N° 0145/2022
O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei n°
2.241/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE:
I – Conceder o gozo de Licença Prêmio ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s) lotado (s) na Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos;
Mat

Nome

Cargo

Período Aquisitivo

Duração

Início

1763-9

JOSÉ RENATO RAMOS
JUNIOR

PROFESSOR

2000/2005
2005/2010
2010/2015

210 dias

22/03/2022

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos em 22 de março de 2022.
III – Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
São José (SC), 18 de abril de 2022.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA - N° 146/2022 - SMA

Publicação Nº 3839999

PORTARIA– SA – N° 0146/2022
O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei n°
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2.241/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE:
I – Retifica-se a data fim do gozo de licença prêmio do servidor ANDRÉ SUMAR PEREIRA DA SILVA (23118-5), lotado na Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito corrigindo a data fim do gozo para 28/03/2022.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 28/03/2022.
III – Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
São José (SC), 18 de abril de 2022.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

RESOLUÇÃO N° 003/2022/CMAS

Publicação Nº 3839649

RERESOLUÇÃO Nº 03/2022/CMAS-SJ
APROVA O PLANO DE APLICAÇÃO DOS SALDOS REMANESCENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O Conselho Municipal da Assistência Social de São José, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Federal nº 8.742/93 e Lei
Municipal nº 5.676/2018, conforme deliberado em Plenária Ordinária de 17 de fevereiro de 2022;
Considerando a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 6º, que trata dos Direitos Sociais, bem como o Artigo 203, da Assistência Social;
Considerando a Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social em seu Artigo 6º que trata das ações na área
de assistência social;
Considerando a Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009 que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
Considerando Ofício n° 0131/SAS/2022 de 07 de fevereiro de 2022 que encaminha o Plano de Aplicação dos Saldos remanescentes em
31/12/2020 do FNAS e FEAS;
Considerando a reunião da Comissão de Finanças do CMAS/SJ realizada no dia 16 de fevereiro de 2022;
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação dos Saldos Remanescentes em 31 de dezembro de 2021 do Fundo Nacional de Assistência Social e
Fundo Estadual de Assistência Social para execução no ano de 2022.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
São José(SC), 08 de abril de 2022.
MARIA DE FÁTIMA BERNADETE DE SOUZA
Conselheira Presidente CMAS/SJ

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°20/2022

Publicação Nº 3841040

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 – Processo nº 041/2022 – Proc. Adm. 5404/2022.Objeto: REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS(AS), PROFESSORES(AS) E DEMAIS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ/SC.Fornecedor: GIRO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor Total: R$
15.965.136,02 (quinze milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta e seis reais e dois centavos). Eron de Farias Gipp – Diretor
de Compras.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°115/2021-05

Página 2224

Publicação Nº 3839866

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Termo Aditivo/TA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 115/2021-05 - Proc. Adm. 31274/2022 – CONTRATADO: PERES MULLER LTDA. DO
OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto a ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE e o REEQUILIBRIO ECONÔMICO. DA ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. Conforme solicitação através do Memorando nº 241/2022/SMA/DO de 24/03/2022, a titularidade
do contrato passará para o Sr. Maicon Sereno Guariroba, inscrito no CPF nº 102.148.707-40, conforme documentos acostados no Processo
Administrativo nº 31274/2022. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO: Conforme solicitação, justificativa e demais documentos que instruem o
Processo Administrativo nº 31274/2022, a Ata de Registro de Preços nº 115/2021 sofrerá o seguinte reequilíbrio econômico-financeiro: a)
Gasolina Comum terá o preço de venda atualizado para R$ 7,299/lt; b) Etanol, terá o preço de venda atualizado para R$ 6,126/lt; c) Arla
32 – GL 20lts, terá o preço de venda atualizado para R$ 156,79. O item DIESEL S10 não será objeto de reequilíbrio econômico-financeiro
até que a administração municipal efetue pesquisa de mercado do produto. Data da Assinatura: 08 de ABRIL de 2022.

TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°119/2021-01

Publicação Nº 3840705

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Termo Aditivo/TA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 119/2021-01 - Proc. Adm. 30714/2022 – CONTRATADO: SERVIGRAF MATERIAIS
GRÁFICOS LTDA. DO OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, nos termos previstos na Ata de Registro de Preços nº 119/2021 e nos demais documentos que instruem o processo administrativo em
epígrafe. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Conforme justificativa apresentada pelo órgão gestor do registro de preços através
do Memorando nº 190/2022/SMA/DO de 10/03/2022, o valor unitário dos itens 13 (crachá) passará de R$ 5,40 (cinco reais e quarenta
centavos) para R$ 6,65 (seis reais e sessenta e cinco centavos); O reequilíbrio supramencionado corresponde ao acréscimo de R$ 1.720,00
(um mil setecentos e vinte reais), alterando o valor total da Ata de Registro de Preços de R$ 29.802,60 (vinte e nove mil oitocentos e dois
reais e sessenta centavos) para R$31.522,60 (trinta e um mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta centavos).Data da Assinatura: 13
de Abril de 2022.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 060/2019-03

Publicação Nº 3840072

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Termo Aditivo/TA ao CONTRATO nº 060/2019-03 Proc. Adm. 30878/2022 - CONTRATADO: INTELBRAS S/A – INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA. DO OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DE
PRAZO e o REAJUSTE CONTRATUAL, nos termos previstos no Contrato original e nos demais documentos que instruem o processo em
epígrafe. DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Conforme previsão do art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/1993, fica prorrogado o prazo
de vigência do Contrato n.º 060/2019 por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 10/04/2022. DO REAJUSTE CONTRATUAL: Conforme
solicitação e justificativas apresentadas no Memorando nº 026/2022/DIS de 09/03/2022, o contrato será reajustado no percentual de 12,
1213%, resultando no acréscimo de R$ 84.620,47 (oitenta e quatro mil seiscentos e vinte reais e quarenta centavos); O referido acréscimo
altera o valor do contrato de R$ 524.896,92 (quinhentos e vinte e quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos)
para de R$ 609.517,39 (seiscentos e nove mil quinhentos e dezessete reais e trinta e nove centavos). Data de Assinatura: 06 de Abril de
2022.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 151/2021-01

Publicação Nº 3840908

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Termo Aditivo/TA ao CONTRATO nº 151/2021-01 Proc. Adm. 30594/2022 - CONTRATADO: RVC CONSTRUTORA LTDA. DO OBJETO DO
TERMO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DE PRAZO E READEQUAÇÃO CONTRATUAL, nos termos
previstos nas cláusulas do Contrato nº 151/2021 e nos demais documentos que instruem o processo em epígrafe. DA PRORROGAÇÃO DE
PRAZO: Conforme o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993 e pela justificativa constante no presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo
de vigência e de execução do Contrato nº 151/2021, por mais 60 (sessenta) dias. DA READEQUAÇÃO CONTRATUAL: Nos termos do Memorando nº 485/2022/SME de 10/03/2022 e da Justificativa Técnica emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura em 14/02/2022, o
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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contrato será suprimido em R$ 38.912,32 (trinta e oito mil novecentos e doze reais e trinta e dois centavos), que corresponde ao percentual
de -14,16% em relação ao valor original do contrato, alterando o valor total do contrato para R$ 235.865,68 (duzentos e trinta e cinco mil
oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).Data de Assinatura: 08 de Abril de 2022.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 153/2021-01

Publicação Nº 3840095

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Termo Aditivo/TA ao CONTRATO n° 153/2021-01 Proc. Adm. 30072/2022 - CONTRATADO: CRESTANI COMÉRCIO EIRELI. DO OBJETO DO
TERMO ADITIVO: DO OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DE PRAZO, nos termos
previstos nas cláusulas do Contrato nº 153/2021 e nos demais documentos que instruem o processo em epígrafe. DA PRORROGAÇÃO DE
PRAZO: Conforme o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993 e pela solicitação constante no Memorando nº 514/2022/SME de 24/02/2022
e Parecer Técnico nº 001-SMI de 22/02/2022, fica prorrogado o prazo de vigência e de execução do Contrato nº 153/2021, por mais 30
(trinta) dias. Data de Assinatura: 06 de Abril de 2022.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO N° 010/2022

Publicação Nº 3840658

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 010/2022– Processo nº 077/2022– Proc. Adm. 30802/2022. CONTRATADO: DRAGER
SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. OBJETO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, ESPECIALIZADA E REPRESENTANTE EXCLUSIVA, PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA UTILIZADOS NAS OCOORRÊNCIAS DE
COMBATE A INCÊNDIO, PERTENCENTE A 1ª CIA DE BOMBEIROS MILITARES DE SÃO JOSÉ/SC. VALOR: R$ 1.302,00 (mil e trezentos e dois
reais). Data: 05 de Abril de 2022.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 026/2021

Publicação Nº 3839986

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA O CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ONDINA SCHMIDT GERLACH, EM SÃO JOSÉ/SC. A
SEGUINTE EMPRESA: LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI. VALOR: R$ 128.835,41 (cento e vinte e oito mil oitocentos e trinta
e cinco reais e quarenta e um centavos). ADRIANA ISOLETE DE SOUZA, Secretária de Administração. Data 14 de Abril de 2022.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2022

Publicação Nº 3840349

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022– Processo nº 010/2022– Proc. Adm. 5328/2021. CONTRATADO: BLUMÉDICA PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA – VALOR: R$ 43.038,00 (quarenta e três mil e trinta e oito reais). CONTRATADO: ICOFA
IND. E COM. DE FRALDAS E ABS. LTDA – VALOR: R$ 96.003,00 (noventa e seis mil e três reais). CONTRATADO: FARMAMED PRODUTOS
HOSPITALARES – VALOR: R$ 839.062,80(oitocentos e trinta e nove mil e sessenta e dois reais e oitenta centavos). CONTRATADO: DAMIL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – VALOR: R$ 10.102,00 (dez mil cento e dois reais). OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MATERIAIS ESPECIAIS E AO NUTAJ,
VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC. VALOR TOTAL: R$ 988.205,80 (novecentos e oitenta e oito mil duzentos e cinco
reais e oitenta centavos). Data: 13 de Abril de 2022.
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Publicação Nº 3840775

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 022/2022– Processo nº 069/2022– Proc. Adm. 30667/2022. CONTRATANTE: JOSÉ FRANCISCO DA ROSA. OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BENTO AGUIDO
VIEIRA N°1463, BELA VISTA, SÃO JOSÉ/SC, CEP 88.110.130, PARA COMPOR A IMPANTAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ/SC. VALOR: R$ 72.000,00(setenta e dois mil reais). Data: 19 de Abril de 2022.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE N° 009/2022

Publicação Nº 3840891

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 009/2022– Processo nº 070/2022– Proc. Adm. 30510/2022. CONTRATADO: ANDRÉ
VIANA CUSTÓDIO. OBJETO: INEXIGIBILIDADE PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ÁNDRE VIANA CUSTÓDIO, PESSOA JURÍDICA, PARA
MINISTRAR CAPACITAÇÃO, ONLINE, COM ENFOQUE PARA NOTIFICAÇÃO DOS CASOS DE TRABALHO INFANTIL PARA O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ/SC. VALOR: R$ 15.510,00 (quinze mil quinhentos e dez reais). Data: 18 de Abril de 2022.
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São José do Cedro
Prefeitura
DECRETO Nº 7327/2022

Publicação Nº 3839236

DECRETO Nº 7.327, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
“DECRETA PONTO FACULTATIVO”.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições do seu cargo e de
acordo com os incisos IX e XXXVI do Art.69 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. 1º. Fica decretado PONTO FACULTATIVO nas repartições públicas municipais, no dia 22 de abril de 2022.
§1º. Os serviços emergenciais na área da saúde estarão de plantão para qualquer eventualidade, junto à Associação Beneficente Hospitalar
de Cedro.
§2º. Os serviços emergenciais prestados pelo SEMAE, para eventualidades relacionadas ao abastecimento de água, serão prestados pelo
plantão previamente estabelecido pelo órgão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 19 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo.

EDITAL 033/2022

Publicação Nº 3840667

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 033/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e conforme determina
os artigos 12, 13 e 14, da Lei Complementar nº 083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos, CONVOCA para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, o candidato aprovado no Concurso Público Edital nº 001/2018, de 13 de setembro de 2018, homologados os
resultados dos aprovados através do Decreto nº 6.409, de 12 de dezembro de 2018, compareça à sede do Município de São José do Cedro,
sito a Rua Jorge Lacerda, nº1049, no horário de expediente da Prefeitura, a fim de assumir o cargo a seguir discriminado:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GRACIELA NEUMANN
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, 19 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE
Prefeito

EXTRATO DE ADIAMENTO DA ABERTURA DE LICITAÇÃO N. 36/2022

Publicação Nº 3839839

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2022
AVISO DE ADIAMENTO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO
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O Município de São José do Cedro, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações
vigentes, e Lei Federal 10.520/02 promove Processo Licitatório nº36/2022, Edital de Pregão Nº36/2022, Objeto: REGISTRO DE PREÇO para
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA/INTERNA e SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, MINI-BUS E
AMBULÂNCIAS, fica adiado o recebimento, abertura e julgamento que seria às 09:00 horas do dia 22 de abril de 2022, para as 15:00hrs do
dia 25 de abril de 2022, pelo motivo de ponto facultativo no Município. Maiores informações, pelo e-mail comprascedro@prefcedro.sc.gov.br
, ou telefone: 0xx49-36436300, no Depto de Compras, das 07:30hrs ás 11:30hrs das 13:00hrs ás 17:00hrs, site da Prefeitura de São José
do Cedro – SC https://saojosedocedro.atende.net/. João Luiz de Andrade– Prefeito Municipal.

EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL N. 42.2022 - PREF

Publicação Nº 3840286

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2022
O Município de São José do Cedro, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações
vigentes, e Lei Federal 10.520/02 promove Processo Licitatório nº42/2022, Edital de Pregão Nº42/2022, Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO NOVO (ONIBUS) O QUAL SERÁ UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. Recebimento, abertura e julgamento às
09:00 horas do dia 04 de maio de 2022, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, cita na Rua Jorge Lacerda
1049, São José do Cedro – SC, maiores informações, pelo e-mail comprascedro@prefcedro.sc.gov.br , ou telefone: 0xx49-36436300, no
Depto de Compras, das 07:30hrs ás 11:30hrs das 13:00hrs ás 17:00hrs, site da Prefeitura de São José do Cedro – SC https://saojosedocedro.atende.net/. João Luiz de Andrade – Prefeito Municipal.

EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL N.43/2022 - PREF

Publicação Nº 3840289

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2022
O Município de São José do Cedro, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações
vigentes, e Lei Federal 10.520/02 promove Processo Licitatório nº43/2022, Edital de Pregão Nº43/2022, Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE LUZES DE LED NO CAMPO SINTÉTICO EM ANEXO AO GINÁSIO
LAUTÉ WEBER. Recebimento, abertura e julgamento às 09:00 horas do dia 05 de maio de 2022, no Setor de Compras, Contratos e Licitações
da Prefeitura Municipal, cita na Rua Jorge Lacerda 1049, São José do Cedro – SC, maiores informações, pelo e-mail comprascedro@prefcedro.sc.gov.br , ou telefone: 0xx49-36436300, no Depto de Compras, das 07:30hrs ás 11:30hrs das 13:00hrs ás 17:00hrs, site da Prefeitura
de São José do Cedro – SC https://saojosedocedro.atende.net/. João Luiz de Andrade – Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 309/2022

Publicação Nº 3840017

PORTARIA Nº 309/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, combinado com o inciso IX, do artigo 69, da Lei Orgânica Municipal, artigo 12, VIII, da Lei Complementar
nº 083, de 29 de novembro de 2019 – Estatuto dos Servidores, Inciso III, do artigo. 2º da Lei Complementar nº 053, de 24 de maio de
2016, e Edital de Processo Seletivo nº 004/2021,
RESOLVE:
Art. 1º Admitir em caráter temporário, Neiva Maria Becker Bossa, para exercer o cargo de Professor Nível II, regido pelo Regime Jurídico
Único Estatutário, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na área do Ensino Fundamental, para ter exercício junto ao Centro Municipal de Ensino Girassol – CEMEG, neste município, no período de 13 de abril a 16 de dezembro de 2022, para atender necessidades de
alunos especiais, na condição de segundo professor.
Art. 2º Em caso de transferência do aluno com necessidades especiais, o contrato temporário será automaticamente rescindido.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de 13 de abril de 2022.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
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Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento Pessoal.

PORTARIA Nº 310/2022

Publicação Nº 3840026

PORTARIA Nº 310/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor público municipal, Arlei José Fedrizzi, ocupante do cargo efetivo de Professor, Nível 03, matrícula nº 1865-5,
na área II do Ensino Fundamental, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Professor, Nível 3, Classe F, conforme
documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.

PORTARIA Nº 311/2022

Publicação Nº 3840043

PORTARIA Nº 311/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor público municipal, Mauro Weber, ocupante do cargo efetivo de Professor, Nível 03, matrícula nº 1.537-3, na
área do Ensino Fundamental, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Professor, Nível 3, Classe I, conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.
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PORTARIA Nº 312/2022

Publicação Nº 3840048

PORTARIA Nº 312/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Débora Schein F-lber, ocupante do cargo efetivo de Professor, Nível 03, matrícula nº 3.041-4,
na área da Educação Infantil, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Professor, Nível 3, Classe A, conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.

PORTARIA Nº 313/2022

Publicação Nº 3840052

PORTARIA Nº 313/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Vanderleia Aparecida Konflanz Willembring, ocupante do cargo efetivo de Professor, Nível
03, matrícula nº 3.668-1, na área do Ensino Fundamental, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Professor, Nível 3,
Classe A, conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.
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PORTARIA Nº 314/2022

Publicação Nº 3840060

PORTARIA Nº 314/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Claudia Regina Londero, ocupante do cargo efetivo de Monitor de Creche, Nível 03, matrícula
nº 3.662-1, na área da Educação Infantil, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Monitor de Creche, Nível 3, Classe
A, conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.

PORTARIA Nº 315/2022

Publicação Nº 3840067

PORTARIA Nº 315/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Ana Paula Turani Rubin, ocupante do cargo efetivo de Monitor de Creche, Nível 03, matrícula
nº 3.671-2, na área da Educação Infantil, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Monitor de Creche, Nível 3, Classe
A, conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.
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PORTARIA Nº 316/2022

Publicação Nº 3840073

PORTARIA Nº 316/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Édina Cristina Fávero, ocupante do cargo efetivo de Professor, Nível 02, matrícula nº 3.204-1,
na área da Educação Infantil, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Professor, Nível 2, Classe B, conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.

PORTARIA Nº 317/2022

Publicação Nº 3840080

PORTARIA Nº 317/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Margarete Inês Pellenz, ocupante do cargo efetivo de Monitor de Creche, Nível 03, matrícula
nº 1.864-3, na área da Educação Infantil, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Monitor de Creche, Nível 3, Classe
B, conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.
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PORTARIA Nº 318/2022

Publicação Nº 3840087

PORTARIA Nº 318/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Elaine Mergen, ocupante do cargo efetivo de Professor, Nível 03, matrícula nº 185-1, na área
da Educação Infantil, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Professor, Nível 3, Classe FE, conforme documentação
comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.

PORTARIA Nº 319/2022

Publicação Nº 3840107

PORTARIA Nº 319/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Noeli Terezinha Pellenz, ocupante do cargo efetivo de Professor, Nível 03, matrícula nº
3.157-10, na área da Educação Infantil, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Professor, Nível 3, Classe C, conforme
documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.
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PORTARIA Nº 320/2022

Publicação Nº 3840111

PORTARIA Nº 320/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Cristiane Ely, ocupante do cargo efetivo de Professor, Nível 03, matrícula nº 3.669-2, na área
do Ensino Fundamental, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Professor, Nível 3, Classe A, conforme documentação
comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.

PORTARIA Nº 321/2022

Publicação Nº 3840117

PORTARIA Nº 321/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Viviane Menin Dariva Winter, ocupante do cargo efetivo de Professor, Nível 03, matrícula nº
2.715-12, na área da Educação Infantil, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Professor, Nível 3, Classe D, conforme
documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.
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PORTARIA Nº 322/2022

Publicação Nº 3840122

PORTARIA Nº 322/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Elizandra Potrick, ocupante do cargo efetivo de Professor, Nível 03, matrícula nº 1.542-4,
na área do Ensino Fundamental, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Professor, Nível 3, Classe I, conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.

PORTARIA Nº 323/2022

Publicação Nº 3840126

PORTARIA Nº 323/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Édina Gusta Zamboni, ocupante do cargo efetivo de Assistente Técnico Pedagógico, Nível
03, matrícula nº 3.351-15, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Assistente Técnico Pedagógico, Nível 3, Classe B,
conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.
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PORTARIA Nº 324/2022

Publicação Nº 3840129

PORTARIA Nº 324/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Marisa Danieli Lolato, ocupante do cargo efetivo de Monitor de Creche, Nível 01, matrícula
nº 3.166-3, atuante na área da Educação Infantil, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Monitor de Creche, Nível
1, Classe A, conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.

PORTARIA Nº 325/2022

Publicação Nº 3840131

PORTARIA Nº 325/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Maribel Terezinha Caron, ocupante do cargo efetivo de Professor, Nível 03, matrícula nº
2.623-10, atuante na área do Ensino Fundamental, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Professor, Nível 3, Classe
C, conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.
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PORTARIA Nº 326/2022

Publicação Nº 3840136

PORTARIA Nº 326/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Elisângela Meotti Bertolini, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Ensino CI, Nível 03,
matrícula nº 539-1, atuante na área da Educação Infantil, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Auxiliar de Ensino
CI, Nível 3, Classe JE, conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.

PORTARIA Nº 327/2022

Publicação Nº 3840141

PORTARIA Nº 327/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Cristiane Garbin, ocupante do cargo efetivo de Monitor de Creche, Nível 03, matrícula nº
3.299-6, atuante na área da Educação Infantil, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Monitor de Creche, Nível 3,
Classe B, conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.
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PORTARIA Nº 328/2022

Publicação Nº 3840146

PORTARIA Nº 328/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Janete Maria Backes M-ller ocupante do cargo efetivo de Professor Nível 03, matrícula nº
519-1, atuante na área da Educação Infantil, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Professor, Nível 3, Classe I,
conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.

PORTARIA Nº 329/2022

Publicação Nº 3840153

PORTARIA Nº 329/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Vanice Fátima Turani Silvestre ocupante do cargo efetivo de Monitor de Creche Nível 03, matrícula nº 2.809-2, atuante na área da Educação Infantil, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Monitor de Creche,
Nível 3, Classe D, conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.
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PORTARIA Nº 330/2022

Publicação Nº 3840155

PORTARIA Nº 330/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Géssica Fernandes ocupante do cargo efetivo de Monitor de Creche Nível 03, matrícula nº
3.663-2, atuante na área da Educação Infantil, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Monitor de Creche, Nível 3,
Classe A, conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.

PORTARIA Nº 331/2022

Publicação Nº 3840169

PORTARIA Nº 331/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Isete Maria Uliana Schanne, ocupante do cargo efetivo de Professor Nível 03, matrícula nº
2.722-8, atuante na área da Educação Infantil, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Professor, Nível 3, Classe C,
conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.
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PORTARIA Nº 332/2022

Publicação Nº 3840183

PORTARIA Nº 332/2022
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IX
do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal, combinado com as disposições do Art. 9º, da Lei Complementar nº 005, de 29 de agosto de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal, Cristina Battaglin, ocupante do cargo efetivo de Professor Nível 03, matrícula nº 1.538-6,
atuante na área do Ensino Fundamental, PROGRESSÃO POR MERECIMENTO, passando para o cargo de Professor, Nível 3, Classe G, conforme documentação comprobatória anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 13 de abril de 2022.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.
SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Registrada e publicada na data supra.
Daniela H. Ammon,
Departamento de Pessoal.
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São José do Cerrito
Prefeitura
EXTRATO JUSTIFICATIVA DE INEXIBILIDADE DE CHAMAMENTO

Publicação Nº 3840008

EXTRATO JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO Nº 001/2022
REFERENTE: A finalidade da presente inexigibilidade de Chamamento Público é a celebração de parceria com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE), inscrita no CNPJ sob o nº 02.188.582/0001-07, com sede na Rua Manoel Batista de Oliveira, s/n°, Bairro
Centro, São José do Cerrito – SC, CEP 88.570-000, por meio da formalização de termo de colaboração, para a consecução de finalidade de
interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à referida organização da sociedade civil (OSC), conforme
condições estabelecidas no Termo de Colaboração.
RESUMO: Termo de Colaboração com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE),
DO RESUMO DA JUSTIFICATIVA:
Em atendimento às disposições do Art. 32, § 1º da Lei Federal n.º 13.019/2014 -Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva MEC/2008, considerando que
as referidas legislações, em conformidade com a Constituição Federal de 1988, definem que esses serviços são de ação continuada, direito
do cidadão e obrigação de oferta pelo Poder Público, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto dá publicidade aos relevantes
fundamentos que justificaram a inexigibilidade de chamamento público. Que o presente Termo de Colaboração representa a manutenção
das metas (usuários) já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil, Considerando a importância da continuidade no
atendimento para o resultado das ações e qualidade do atendimento dos referidos usuários;
Considerando a especificidade do serviço ofertado, de acordo com o tipo de deficiência, os vínculos estabelecidos com os profissionais e
com o local de atendimento, bem como a necessidade de organização das famílias para acesso ao serviço; Considerando a situação social,
econômica e física das pessoas com vários tipos de deficiências já atendidas pela referida entidade, a decorrente dificuldade de mobilidade,
a natureza do trabalho de habilitação e reabilitação feito com cada uma delas e suas famílias e que a interrupção ou mudança no atendimento pode causar prejuízo aos usuários e regressão em alguns avanços proporcionados pelo atendimento; Considerando o tempo que já
executam o serviço, a estrutura, a experiência e a capacidade adquirida no atendimento especializado.
Afirmamos a importância da manutenção da parceria com a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, para a continuidade dos
atendimentos a estes usuários, assegurando a qualidade das ações ofertadas, manutenção e prosseguimento dos resultados obtidos com
os atendimentos.
Salientamos, também, que o objeto consiste na execução dos serviços educacionais regulamentados, ou seja, aqueles cujo objetivo seja a
habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção a sua educação e inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos
limites existentes para estes, de forma articulada ou não com ações sociais ou de saúde. Com base na Lei Federal 13019/2014, artigos:
31, e 32 “caput” parágrafo 4º, e pelo acima exposto, fundamenta a inexigibilidade de chamamento público para celebração desta parceria.
São José do Cerrito - SC, 19 de abril de 2022
Alcione Donisete Mota
Sec. de Educação
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO: A presente inexigibilidade cumpre as exigências legais, estando de acordo com o artigo 31, da Lei nº
13.019/2014 e suas alterações.
São José do Cerrito - SC, 19 de abril de 2022
Procurador Geral do Município em Exercício
AUTORIZAÇÃO: Autorizo a contratação e recomendo a observância das demais providências legais pertinentes. Publique-se um extrato da
Justificativa, e após cinco dias ausente qualquer impugnação, tome-se as providências para o Termo de Colaboração.
São José do Cerrito – SC, 19 de abril de 2022
José Dirceu da Silva
Prefeito de São José do Cerrito
Publicado o presente extrato da inexigibilidade do Chamamento Público 001/2022 no Mural de Atos Oficiais do Município ao vigésimo terceiro dia do mês de março de dois mil e vinte e dois.
Chefe de Gabinete
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São Lourenço do Oeste
Prefeitura
ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

Publicação Nº 3839255

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
A Comissão de Seleção designada pela PORTARIA Nº 636, DE 17 DE MARÇO DE 2022 inicia a sessão de Chamamento Público nº 001/2022
no dia 19 de abril de 2022 às 08h30min na sala de reuniões da Prefeitura de São Lourenço Oeste – SC inicia a abertura dos envelopes de
Plano de Trabalho das Organizações da Sociedade Civil e na sequencia a avaliação individualizada para computo e julgamento conforme
previsto no item 8.4 do Edital:
PROPOSTA 01: apresentou proposta a seguinte associação:
A ASSOCIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA LINHA SÃO ROQUINHO-, inscrita no CNPJ 30.492.517/0001-06, apresentou em seu
Plano de Trabalho a proposta para este chamamento publico no valor de R$30.000,00 após a análise dos critérios de pontuação conforme
item 8.4 obteve 13 pontos.
Considerando que os representantes legais das Organizações da Sociedade Civil encontram-se em sessão a Comissão inicia a abertura dos
envelopes contendo a documentação da OSC: ASSOCIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA LINHA SÃO ROQUINHO, verificando que
cumpre com os requisitos exigidos no Edital de Termo de Fomento Chamamento Público nº 001/2022, itens 4.1 ao 4.5.11, ficando assim
consideradas a classificação da vencedora por ordem de Pontuação:
1ª: ASSOCIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA LINHA SÃO ROQUINHO-, inscrita no CNPJ 30.492.517/0001-06, com 13 pontos e
valor de R$30.000,00;
Não havendo nenhuma associação inabilitada não haverá prazo para interposição de recursos.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Seleção.
São Lourenço do Oeste – SC, 19 de abril de 2022.
Comissão de Seleção:
Lauri Ecker ________________
Walmir Segatto ________________
Edenilson Rafael Mendo ________________

DECRETO Nº 7.529, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839224

DECRETO Nº 7.529, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, no orçamento programa de 2022, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica
do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 2.624, de 15 de outubro de 2021, e de acordo com o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar, proveniente do excesso de arrecadação, no orçamento vigente, no
valor de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na seguinte dotação orçamentária:
08.00
08.01

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

12.361.4505.2.014 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001

49

Aplicação Direta

R$ 5.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação de que trata o art. 1º, decorrerá a utilização do excesso de arrecadação, em conformidade
com o que estabelece a Lei Municipal nº 2.624, de 15 de outubro de 2021 e o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 19 de abril de 2022.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 7.530, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839226

DECRETO Nº 7.530, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, no orçamento programa de 2022, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica
do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 2.624, de 15 de outubro de 2021, e de acordo com o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar, proveniente do excesso de arrecadação, no orçamento vigente, no
valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) na seguinte dotação orçamentária:
06.00
06.01

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SAF
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SAF

06.181.4523.2.008 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000

35

Aplicação Direta

R$ 10.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação de que trata o art. 1º, decorrerá a utilização do excesso de arrecadação, em conformidade
com o que estabelece a Lei Municipal nº 2.624, de 15 de outubro de 2021 e o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 19 de abril de 2022.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7.531, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839228

DECRETO Nº 7.531, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, no orçamento programa de 2022, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica
do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 2.667, de 14 de abril de 2022, e de acordo com o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito suplementar por excesso de arrecadação, adicionando-se pelo crédito orçamentário o valor
de até R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), na seguinte dotação orçamentária:
09.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
09.01
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
15.451.4519.1.063 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0064
85
Aplicação Direta

R$ 6.000.000,00

Art. 2º Para atendimento do crédito de que trata o artigo 1º, decorrerá a utilização do excesso de arrecadação, em conformidade com o que
estabelece a Lei Municipal nº 2.667, de 14 de abril de 2022 e o artigo 43, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 19 de abril de 2022.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7.532, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839230

DECRETO Nº 7.532, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotações, no orçamento programa de 2022, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica
do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 2.624, de 15 de outubro de 2021, e de acordo com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei
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Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito adicional, por anulação de dotações, no orçamento programa de 2022, adicionando-se pelo
crédito orçamentário o valor de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na seguinte dotação orçamentária:
13.00
13.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10.301.4506.2.019 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0002

11

Aplicação Direta

R$ 5.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação de que trata o artigo 1º, em conformidade com o que estabelece o art. 43, § 1º, inciso III, da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Municipal nº 2.624, de 15 de outubro de 2021, serão utilizados recursos provenientes
da anulação parcial da seguinte dotação:
13.00
13.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10.301.4506.2.019 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0002

9

Aplicação Direta

R$ 5.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 19 de abril de 2022.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7.533, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839233

DECRETO Nº 7.533, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, no orçamento programa de 2022, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica
do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 2.624, de 15 de outubro de 2021, e de acordo com o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar, proveniente do excesso de arrecadação, no orçamento vigente, no
valor de até R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) na seguinte dotação orçamentária:
16.00
16.01

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - EGM
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - EGM

28.846.0000.0.001 3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.0000

144

Aplicação Direta

R$ 600.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação de que trata o art. 1º, decorrerá a utilização do excesso de arrecadação, em conformidade
com o que estabelece a Lei Municipal nº 2.624, de 15 de outubro de 2021 e o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 19 de abril de 2022.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3839245

DECRETO Nº 7.534, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a instituição do Núcleo da Escola Federativa no Município de São Lourenço do Oeste, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo
55, inciso VII da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO
Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de São Lourenço do Oeste, o Núcleo da Escola Federativa sob a forma de uma unidade de
gerenciamento de formação, desenvolvimento e gestão de servidores públicos e agentes políticos, nos termos do presente Decreto.
Art. 2º O Núcleo da Escola Federativa é responsável pela concepção, discussão, compreensão e inovação das práticas gerenciais por meio
da formação e adoção de novas posturas de gestão, em um processo contínuo de modernização de gestão do Município.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS
Art. 3º O Núcleo da Escola Federativa promoverá a gestão do capital intelectual, atuando dentro das áreas do conhecimento, das habilidades
e das competências funcionais, obedecendo aos princípios:
I - do saber, pautado em conhecimento, aprendizado contínuo, assimilação, transmissão e compartilhamento do conhecimento;
II - do saber-fazer, voltado para aplicação do conhecimento em visão global e sistêmica, trabalho em equipe, liderança, motivação, comprometimento, comunicação e gestão de conflitos; e
III - do saber-fazer-acontecer, relacionado com empreendedorismo, inovação, gestão da mudança e foco em resultados.
CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS E DA ATUAÇÃO
Art. 4º São objetivos do Núcleo da Escola Federativa:
I - capacitar e aperfeiçoar os servidores públicos e agentes políticos municipais, visando à melhoria dos serviços públicos;
II - sensibilizar servidores públicos e agentes políticos municipais sobre a importância do programa de educação continuada;
III - disponibilizar cursos de capacitação e aperfeiçoamento por área de atuação;
IV - acompanhar o nível de adesão aos cursos ofertados;
V - criar condições que estimulem a participação de servidores públicos e agentes políticos municipais nas atividades de capacitação; e
VI - estender o atendimento a Câmara Municipal, entes da administração pública indireta e prestadores de serviços.
Art. 5º A atuação do Núcleo da Escola Federativa dar-se-á através de processos de formação, capacitação, desenvolvimento e ações especiais para garantir o aprimoramento da gestão pública.
Parágrafo único. A atuação a que se refere o caput poderá efetivar-se diretamente ou mediante serviços de assessoramento ou consultoria,
intercâmbios, convênios ou parcerias com entidades públicas ou privadas.
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 6º O Núcleo da Escola Federativa integra a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.
Art. 7º O Núcleo será coordenado por Agente Federativo de Escola, a ser designado por Portaria do Poder Executivo Municipal.
Art. 8º O Agente Federativo manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais estreito intercâmbio, com o objetivo
de receber e fornecer subsídios técnicos para as ações do Núcleo.
CAPITULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º O Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal efetuará os remanejamentos funcionais necessários à composição da estrutura
do Núcleo da Escola Federativa.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste, SC, 19 de abril de 2022.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 7.535, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839580

DECRETO Nº 7.535, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, no orçamento programa de 2022, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica
do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 2.624, de 15 de outubro de 2021, e de acordo com o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar, proveniente do excesso de arrecadação, no orçamento vigente, no
valor de até R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) na seguinte dotação orçamentária:
09.00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
09.01
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
27.812.4524.1.062 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000
87

Aplicação Direta

R$ 192.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação de que trata o art. 1º, decorrerá a utilização do excesso de arrecadação, em conformidade
com o que estabelece a Lei Municipal nº 2.624, de 15 de outubro de 2021 e o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 19 de abril de 2022.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7.536, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839640

DECRETO Nº 7.536, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, no orçamento programa de 2022, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica
do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 2.624, de 15 de outubro de 2021, e de acordo com o artigo 43, §1º, inciso II, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar proveniente do excesso de arrecadação no orçamento vigente, no
valor de até R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), na seguinte dotação orçamentária:
06.00
06.01

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SAF
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SAF

04.122.4503.2.006 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000

22

Tranf. Inst. Privadas

R$ 470.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação de que trata o art. 1º decorrerá a utilização do excesso de arrecadação, em conformidade com
o que estabelece a Lei Municipal nº 2.624, de 15 de outubro de 2021 e o artigo 43, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 19 de abril de 2022.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022

Publicação Nº 3841142

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 045/2022 – Pregão Presencial Nº 021/2022 – SRP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS,
BEM COMO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL A SEREM DISTRIBUÍDOS À
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POPULAÇÃO IMIGRANTE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC.
FORNECEDOR: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.094.574/0001-09.
VALOR: R$ 847,75 (oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos).
TOTAL: R$ 847,75 (oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos).
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2022.
VIGÊNCIA: 18/04/2022 à 18/04/2023.
INFORMAÇÕES: licitacoes@saolourenco.sc.gov.br ou (49) 3344-8588.
Os preços registrados na Ata de Registro de Preços oriunda deste processo estão disponíveis através do link: https://www.transparencia.
saolourenco.sc.gov.br/licitacoesecontratos conforme preconiza o §2º, art.15 da Lei 8.666/93.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2021, MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 088/2021

Publicação Nº 3840478

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2021
Origem: Processo Licitatório nº 135/2021, Modalidade Pregão Presencial nº 088/2021.
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.
Contratada: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.814.016/000187.
Objeto: aditar a quantidade dos itens 01 ao 16 do Processo Licitatório nº 185/2021, Modalidade Pregão Presencial nº 088/2021, cujo objeto
consiste na AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS, BEM COMO PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE
PESSOAL A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DO OESTE - SC, em R$ 5.487,35 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), o que corresponde a 25% (vinte
e cinco por cento), tendo em vista que as quantidades inicialmente contratadas não são suficientes para suprir as demandas da Secretaria.
Valor: R$ 5.487,35 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).
Data de Assinatura: 19/04/2022.
Vigência: de 19/04/2022 até 08/12/2022.
Signatários: Prefeito Municipal Rafael Caleffi - pela contratante e Gisele dos Santos - pela contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 107/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840497

EXTRATO DO CONTRATO Nº 107/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2019.
Origem: Processo nº 114/2019, Modalidade Inexigibilidade no 013/2019.
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.
Contratada: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
Objeto: prorrogar a vigência e reajustar o valor do Contrato nº 335/2019, de 29 de outubro de 2019 [originário do Processo nº 114/2019,
Modalidade Inexigibilidade no 013/2019, cujo objeto consiste na CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA ACESSO À LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO INTEGRAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS NO RESULTADO DA BUSCA E LINK DE CONSULTA DIRETO A ELAS QUANDO
MENCIONADAS NO TEOR DAS NORMAS MUNICIPAIS, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DAS NORMAS COM AS ALTERAÇÕES DENTRO DO
TEXTO (CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO) PERMITINDO CONSULTA AO CONTEÚDO EM VERSÕES ESPECÍFICAS (VERSIONAMENTO DAS
ALTERAÇÕES), E ACESSO AO MAIOR BANCO DE DADOS DE LEGISLAÇÃO DA AMÉRICA LATINA, COMPREENDENDO REALIZAR PESQUISAS
EM MAIS DE 4 (QUATRO) MILHÕES DE NORMAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS], até a data de 29/04/2023, em razão da necessidade de dar
continuidade na prestação dos serviços, e reajustar o valor do contrato em 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por cento), referente ao IPCA
acumulado no período de outubro de 2020 a setembro de 2021.
Valor: R$ 7.938,00 (sete mil, novecentos e trinta e oito reais).
Recursos Financeiros: As despesas resultantes deste termo aditivo correrão por conta do orçamento municipal vigente neste exercício de
2022.
Data de Assinatura: 19/04/2022.
Vigência: 29/04/2022 a 29/04/2023.
Signatários: Rafael Caleffi (Prefeito Municipal) - pelo Contratante e Carlito Mello de Liz, pela Contratada.

PORTARIA Nº 781, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839271

PORTARIA Nº 781, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Designa servidor público municipal como Agente Federativo de Escola, responsável pelo Núcleo da Escola Federativa no âmbito do Município
de São Lourenço do Oeste.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art.
55, inciso VII da Lei Orgânica do Município,
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RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor público municipal Antonio Cantelmo Neto, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Administração e Fazenda, matrícula nº 3407/02, como Agente Federativo de Escola, responsável pela coordenação do Núcleo da Escola Federativa, instituída
através do Decreto nº 7.534, de 19 de abril de 2022, no âmbito do Município de São Lourenço do Oeste.
Art. 2º O Agente Federativo de Escola, designado no art. 1º, manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais
estreito intercâmbio, com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para as ações do Núcleo da Escola Federativa.
Art. 3º Por se tratar de serviço relevante ao Município, o Agente Federativo de Escola não receberá qualquer tipo de remuneração pelos
serviços realizados na coordenação do Núcleo da Escola Federativa.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 19 de abril de 2022.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 001/2022

Publicação Nº 3839337

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 001/2022
O Prefeito Municipal Rafael Caleffi, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob a Lei nº
13.019/2014, à vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Seleção do Chamamento Público 001/20221, resolve:
01 – HOMOLOGAR, ficando assim consideradas a classificação das vencedoras por ordem de Pontuação:
1ª: ASSOCIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA LINHA SÃO ROQUINHO-, inscrita no CNPJ 30.492.517/0001-06,, com 13 pontos e
valor de R$30.000,00;
02 – Autorizar a elaboração de Projeto de Lei para envio ao Legislativo Municipal e se aprovado, após a sanção da Lei a emissão do Termo
de Fomento.
São Lourenço do Oeste – SC, 19 de abril de 2022.
Rafael Caleffi
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N. 045/2022

Publicação Nº 3841144
Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE

Nr.: 21/2022

CNPJ:
83.021.873/0001-08
Telefone: (49) 3344-8500
Endereço: Rua Duque de Caxias, 789 - Centro
CEP:
89990-000 - São Lourenço do Oeste

Processo Adm.:
Data do Processo:

45/2022
31/03/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:
Lote: 2

45/2022
21/2022 - PR
Pregão presencial
18/04/2022
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS,
BEM COMO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL A SEREM DISTRIBUÍDOS À
POPULAÇÃO IMIGRANTE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC.

Participante: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Item

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

18

Creme dental máxima proteção anticáries. Embalagem de 70 gramas. - 50,000
Creme dental máxima proteção anticáries. Embalagem de 70 gramas.

Qtd.

Unidade
UND

2,99

149,50

19

Escova dental, média, macia. Embalagem individual. - Escova dental, média, 50,000
macia. Embalagem individual.

UND

2,99

149,50

20

Sabonete em barra antibacteriano. Embalagem de no mínimo 85 gramas. - 50,000
Sabonete em barra antibacteriano. Embalagem de no mínimo 85 gramas.

UND

2,49

124,50

21

Papel Higiênico folha simples - branco. Pacote com 4 rolos de 30 metros 25,000
cada. - Papel Higiênico folha simples - branco. Pacote com 4 rolos de 30
metros cada.

PCT

3,99

99,75

22

Shampoo neutro sem sal para cabelos normais à oleosos. Embalagem de no 50,000
mínimo 350 ml. - Shampoo neutro sem sal para cabelos normais à oleosos.
Embalagem de no mínimo 350 ml.

UND

6,49

324,50

Total do Participante:

847,75
847,75

Total Geral:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa

Dotação

Manutenção das Ações e Programas com Recursos do FNAS
e FEAS

11.001.08.244.4509.2079.3.3.90.00.00

Valor Estimado
R$ 6.046,25

São Lourenço do Oeste, 18/04/2022

RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

Assinatura do Responsável
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LICITAÇÃO DESERTA - PROCESSO LICITATÓRIO N. 046/2022

Publicação Nº 3841160

ESTADO DE SANTA CATARINA

Pregão presencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
Rua Duque de Caxias, 789 - Centro - São Lourenço do Oeste - SC
CEP: 89990-000 CNPJ: 83.021.873/0001-08 Telefone: (49) 3344-8500
E-mail: gabinete@saolourenco.sc.gov.br Site: www.saolourenco.sc.gov.br/

Nr.: 22/2022 - PR
Nr. do Processo:
Data do Processo:

46/2022
04/04/2022

NOTA DE PROCESSO DE COMPRA DESERTA Nr.:22/2022
OBJETO:

AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES DE
OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE – SC.

MOTIVO:

Licitação Deserta - Não houve empresas participantes no Processo Licitatório.

São Lourenço do Oeste, 18 de Abril de 2022

RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
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Câmara Municipal
EXTRATO TA 01/2022

Publicação Nº 3840525

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2022.
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2021.
Objeto: Adita o índice de aplicação de reajuste do IPCA, a fim de ser aplicado o percentual pela metade (5,64%), conforme solicitado pelo
contratante.
Contratante: Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste SC;
Contratado: Lancer Soluções em Informática Ltda
Vigência: de 01/01/2022 à 31/12/2022;
Data de assinatura: 19/04/2022.
Vereador Adilson Sperança
Presidente da Câmara Municipal
Contratante
Márcia Massignan de Freitas
Lancer Soluções em Informática Ltda
Contratada

TERMO DE POSSE Nº 03/2022

Publicação Nº 3840076

TERMO DE POSSE Nº 03/2022
Ao cargo de Vereadora
Neiva de Lourdes Gava de Camargo (MDB)
Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e trinta minutos, em sessão ordinária no plenário da Câmara
Municipal de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina, localizada na Rua Duque de Caxias, 522, Centro, nos termos do artigo 75
do Regimento Interno (Resolução n. 190/2017), tomou posse no cargo de Vereadora deste município a Senhora Neiva de Lourdes Gava de
Camargo, em razão da licença, no período de 15/04/2022 a 15/05/2022, do vereador Edson Ferrari (MDB), para tratar, sem remuneração,
de interesse particular.
São Lourenço do Oeste, 18 de abril de 2022.
Adilson Sperança
Presidente da Câmara Municipal

Neiva de Lourdes Gava de Camargo
Vereadora MDB
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São Ludgero
Prefeitura
PORTARIA Nº 263/2022

Publicação Nº 3839930

PORTARIA Nº 263/2022
EXONERA SERVIDOR DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
IBANEIS LEMBECK, Prefeito de São Ludgero, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com os Incisos VII e IX do
Artigo 72 da Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Artigo 1º - EXONERAR ARNO PHILIPPI, matrícula nº 3040, do Cargo em Comissão de CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVO DE HABITAÇÃO SOCIAL, CC-16, em regime de Tempo Integral. Com vinculação previdenciária ao RGPS – Regime Geral da Previdência Social do INSS.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
São Ludgero-SC, 13 de abril de 2022.

PORTARIA Nº 264/2022

Publicação Nº 3839935

PORTARIA Nº 264/2022
ALTERA CARGO DE SERVIDOR DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
IBANEIS LEMBECK, Prefeito de São Ludgero, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com os Incisos VII e IX do
Artigo 72 da Lei Orgânica do Município, Lei Complementar n 277/2022 de 13 de abril de 2022;
RESOLVE:
Artigo 1º - ALTERAR o Cargo em Comissão da servidora, SOLANGE MATTEI SANTANA, matrícula nº 2947, ocupante do Cargo em Comissão
de DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, Nível CC- 22, para o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Nível CC-22, em regime de Tempo Integral. Com vinculação previdenciária ao RGPS – Regime Geral da
Previdência Social do INSS.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.
São Ludgero-SC, 13 de abril de 2022.

PORTARIA Nº 265/2022

Publicação Nº 3839937

PORTARIA Nº 265/2022
NOMEIA SERVIDOR PARA O QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
IBANEIS LEMBECK, Prefeito de São Ludgero, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com os Incisos VII e IX do
Artigo 72 da Lei Orgânica do Município, Lei Complementar n 277/2022 de 13 de abril de 2022;
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR ARNO PHILIPPI, matrícula nº 3610, para o Cargo em Comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,
Nível CC- 22, CC-22, em regime de Tempo Integral. Com vinculação previdenciária ao RGPS – Regime Geral da Previdência Social do INSS.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
São Ludgero-SC, 13 de abril de 2022.
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Publicação Nº 3839941

PORTARIA Nº 266/2022
ALTERA CARGO DE SERVIDOR DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
IBANEIS LEMBECK, Prefeito Municipal, de São Ludgero, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com os Incisos
VII e IX do Artigo 72 da Lei Orgânica do Município, Lei Complementar n 277/2022 de 13 de abril de 2022;
RESOLVE:
Artigo 1º - ALTERAR o Cargo em Comissão da servidora LUANA DELLA GIUSTINA STANGE, matrícula nº 2949, do Cargo em Comissão de
CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, Nível CC-16 para o cargo de CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES E
BEM ESTAR ANIMAL, CC-16, em regime de Tempo Integral. Com Contribuição Previdenciária vinculada ao RGPS - Regime Geral da Previdência Social do INSS.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
São Ludgero-SC, 13 de abril de 2022.

PORTARIA Nº 267/2022

Publicação Nº 3839948

PORTARIA Nº 267/2022
ALTERA CARGO DE SERVIDOR DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
IBANEIS LEMBECK, Prefeito de São Ludgero, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com os Incisos VII e IX do
Artigo 72 da Lei Orgânica do Município, Lei Complementar n 277/2022 de 13 de abril de 2022;
RESOLVE:
Artigo 1º - ALTERAR o Cargo em Comissão da servidora, EDMARA DELLA GIUSTINA, matrícula nº 2940, para o Cargo em Comissão de CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS, Nível CC-16 para o cargo de CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO AO PRODUTOR E DESENVOLVIMENTO RURAL,
CC-16, em regime de Tempo Integral. Com vinculação previdenciária ao RGPS – Regime Geral da Previdência Social do INSS.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
São Ludgero-SC, 13 de abril de 2022.

PORTARIA Nº 268/2022

Publicação Nº 3839964

PORTARIA Nº 268/2022
ALTERA CARGO DE SERVIDOR DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
IBANEIS LEMBECK, Prefeito Municipal, de São Ludgero, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com os Incisos
VII e IX do Artigo 72 da Lei Orgânica do Município, Lei Complementar n 277/2022 de 13 de abril de 2022;
RESOLVE:
Artigo 1º - ALTERAR o Cargo em Comissão da servidora, MARLI CORDEIRO, matrícula nº 2945, do Cargo em Comissão de DIRETOR DE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CC-22 para o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS, CC-22, em regime de Tempo Integral. Com vinculação previdenciária ao RGPS – Regime Geral da Previdência
Social do INSS.
.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
São Ludgero-SC, 13 de abril de 2022.
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Publicação Nº 3839967

PORTARIA N° 269/2022
TRATA DA CONCESSÃO DE FÉRIAS À SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
IBANEIS LEMBECK, Prefeito de São Ludgero, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o que estabelece
artigo 72, incisos VII e IX da Lei Orgânica do Município e o artigo 50 da Lei Complementar Municipal nº 007/93,
RESOLVE:
Art. 1º- Fica concedido férias pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 18 de abril de 2022, ao servidor público municipal, GISELE DA LAPA
EVARISTO BORGES, ocupante da função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - RSF Matricula nº 2224, referente ao período aquisitivo de
19/05/2021 a 18/05/2022;
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
São Ludgero, 18 de abril de 2022.
Registrada e publicada na Secretaria de Administração e Finanças na data supra.

PORTARIA Nº 270/2022

Publicação Nº 3839971

PORTARIA Nº 270/2022
EXONERA SERVIDOR CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO E POR PRAZO DETERMINADO PARA PROVIMENTO DE VAGA JUNTO AO
QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
IBANEIS LEMBECK, Prefeito de São Ludgero, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com os Incisos VII e IX do
Artigo 72 da Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Artigo 1º - EXONERAR a pedido, JESSIKA PIRES DOS SANTOS, matricula nº 3458, contratada em Caráter Temporário e por prazo determinado, exercer a Função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I, Nivel PE-11, Classe “A”, Referência “I”, carga horária semanal de trabalho
40h00min (quarenta horas), junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. Com vinculação previdenciária ao RGPS – Regime
Geral da Previdência Social INSS.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
São Ludgero-SC, 18 de abril de 2022.

PORTARIA Nº 271/2022

Publicação Nº 3839974

PORTARIA Nº 271/2022
REDUZ CARGA HORARIA DE SERVIDOR CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO E POR PRAZO DETERMINADO PARA PROVIMENTO DE
VAGA JUNTO AO QUADRO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.
IBANEIS LEMBECK, Prefeito de São Ludgero, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com os Incisos VII e IX
do Artigo 72 da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o Inciso IX do Artigo 37 da Constituição Federal, Inciso IX do Artigo 80 da Lei
Orgânica do Município, combinado com os Artigos 249 a 257 da Lei Complementar nº 007/93, de 28 de dezembro de 1993, Artigos 27 a 35
da Lei Complementar nº 017/99, de 29 de dezembro de 1999 e Lei Complementar nº 129/2014;
RESOLVE:
Artigo 1º - REDUZIR carga horaria de acordo com o Termo de Justificativa em anexo, MARIANY MENDES FRITZEN, matrícula nº 3483, contratada em Caráter Temporário e por Prazo Determinado, exercer a Função de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, NÍVEL I, Referência
“A”, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com carga Horária Semanal de Trabalho 40h00min (quarenta horas),
para 20h00min (vinte horas), de 18 de abril de 2022 a 16 de dezembro de 22. Com vinculação previdenciária ao RGPS – Regime Geral da
Previdência Social do INSS.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
São Ludgero-SC, 18 de abril de 2022.
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Publicação Nº 3839982

PORTARIA Nº 272/2022
ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO E POR PRAZO DETERMINADO PARA PROVIMENTO DE VAGA JUNTO AO QUADRO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.
IBANEIS LEMBECK, Prefeito de São Ludgero, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com os Incisos VII e IX
do Artigo 72 da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o Inciso IX do Artigo 37 da Constituição Federal, Inciso IX do Artigo 80 da Lei
Orgânica do Município, combinado com os Artigos 249 a 257 da Lei Complementar nº 007/93, de 28 de dezembro de 1993, Artigos 27 a 35
da Lei Complementar nº 017/99, de 29 de dezembro de 1999 e Lei Complementar nº 129/2014;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da continuidade do serviço público;
CONSIDERANDO a ordem de classificação no Concurso Público e Processo Seletivo nº007/2021 para contratação de Professores em caráter
temporário para o ano letivo;
RESOLVE:
Artigo 1º - ADMITIR a partir da presente data, de acordo com o Termo de Justificativa em anexo, MARCIA APARECIDA DA SILVA MORAIS,
matrícula nº 3612, para em Caráter Temporário e por Prazo Determinado, exercer a Função de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL,
NÍVEL I, Referência “A”, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, em vaga excedente, Carga Horária Semanal de Trabalho 20h00min (vinte horas), pelo período de 18 de abril de 2022 a 16 de dezembro de 22. Com vinculação previdenciária ao RGPS – Regime
Geral da Previdência Social do INSS.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
São Ludgero-SC, 18 de abril de 2022.

PORTARIA Nº 273/2022

Publicação Nº 3839985

PORTARIA Nº 273/2022
NOMEIA SERVIDOR PARA O QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DE PROVIMENTO EFETIVO, JUNTO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
IBANEIS LEMBECK, Prefeito de São Ludgero, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com os Incisos VII e IX do
Artigo 72 da Lei Orgânica do Município, Artigo 11 e 12 da Lei Complementar nº 007/93 de 28 de dezembro de 1993, Lei Complementar nº
021/2002 de 29 de maio de 2002, Edital de Concurso nº 001/2018 de 26 de fevereiro de 2018, homologado pelo Decreto nº 23/2018 de 02
de maio de 2018, Prorrogado pelo Decreto nº 16/2020 de 14 de abril de 2020;
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR por Concurso a servidora, FABIO BORGES, matrícula nº 3613, para o Cargo Efetivo de PSICÓLOGO, Nível PE-25, Classe
“A”, Referencia “I”, do Grupo III – Atividade de Nível Superior - ANS, Carga Horária Semanal de Trabalho 40h00min (quarenta) Horas. Com
vinculação previdenciária ao RGPS – Regime Geral da Previdência Social do INSS.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
São Ludgero-SC, 18 de abril de 2022.

PORTARIA Nº 274/2022

Publicação Nº 3840009

PORTARIA Nº 274/2022
ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO E POR PRAZO DETERMINADO PARA PROVIMENTO DE VAGA JUNTO AO QUADRO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.
IBANEIS LEMBECK, Prefeito de São Ludgero, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com os Incisos VII e IX
do Artigo 72 da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o Inciso IX do Artigo 37 da Constituição Federal, Inciso IX do Artigo 80 da Lei
Orgânica do Município, combinado com os Artigos 249 a 257 da Lei Complementar nº 007/93, de 28 de dezembro de 1993, Artigos 27 a 35
da Lei Complementar nº 017/99, de 29 de dezembro de 1999 e Lei Complementar nº 129/2014;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da continuidade do serviço público;
CONSIDERANDO a ordem de classificação no Concurso Público e Processo Seletivo nº 007/2021 para contratação de Professores em caráter
temporário para o ano letivo;
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RESOLVE:
Artigo 1º - ADMITIR a partir da presente data, de acordo com o Termo de Justificativa em anexo, DANIELA CRISTINA MEDEIROS CACHOEIRA, matrícula nº 3615, para em Caráter Temporário e por Prazo Determinado, exercer a Função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
I, NÃO HABILITADO, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, em vaga excedente, Carga Horária Semanal de Trabalho
36h00min (trinta e seis horas), pelo período de 18 de abril de 2022 a 16 de dezembro de 22. Com vinculação previdenciária ao RGPS – Regime Geral da Previdência Social do INSS.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
São Ludgero-SC, 18 de abril de 2022.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2022 - PMSL

Publicação Nº 3840681

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C8DBE7BFFF181302AAA67D5815AF6630C8D4D8DD

MUNICIPIO DE SÃO LUDGERO
Departamento de Licitações e Contratos
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
Nº PROCESSO P/ MODALIDADE: Nº 037/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO.
Data da Abertura do Processo Licitação: 09/05/2022
Horário da Abertura do Processo Licitação: 14h00min
O edital, anexos e esclarecimentos poderão ser obtidos através do endereço e horários: Av. Monsenhor Frederico Tombrock, n.º 1300 –
Centro - 88730-000 - São Ludgero – SC, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min as 17h00min,
site: www.saoludgero.sc.gov.br ou pelo telefone (48) 3657-8800.
São Ludgero (SC), 19 de Abril de 2022.
Ibaneis Lembeck
Prefeito de São Ludgero
Código registro TCE:
C8DBE7BFFF181302AAA67D5815AF6630C8D4D8DD

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 - FMSL

Publicação Nº 3839529
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6318A1B79F8056AF74A79EC2A730ABDFB82967C7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUDGERO
Departamento de Licitações e Contratos
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
Nº PROCESSO P/ MODALIDADE: Nº 001/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO, PARA CARGOS VINCULADOS À DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Data da Abertura do Processo Licitação: 10/05/2022
Horário da Abertura do Processo Licitação: 09h00min
O edital, anexos e esclarecimentos poderão ser obtidos através do endereço Av. Monsenhor Frederico Tombrock, n.º 1300 – Centro - 88730000 - São Ludgero – SC, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário das 07h30min. as 11h30min. e das 13h00min as 17h00min,
site: www.saoludgero.sc.gov.br ou pelo telefone (48) 3657-8800.
São Ludgero (SC), 19 de Abril de 2022.
Morgana Rech da Silva
Secretária Municipal de Saúde
Código registro TCE: 6318A1B79F8056AF74A79EC2A730ABDFB82967C7
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São Miguel da Boa Vista
Prefeitura
QUINTA ATA DE JULGAMENTO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022/ADM

Publicação Nº 3839205

Município de São Miguel da Boa Vista
Estado de Santa Catarina

QUINTA ATA DE JULGAMENTO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022/ADM
Aos dezenove dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e dois, as 08:10 horas reuniramse na sala de licitações, anexa a Prefeitura Municipal, a Comissão Municipal de Licitações,
para

analisar

a

documentação

correspondente

ao

processo

de

credenciamento

01/2022/ADM apresentada pela empresa MECANICA BOAVISTENSE LTDA ME, inscrita
no CNPJ sob o n° 73.860.868/0001-35. A Comissão Municipal de Licitações analisou a
referida documentação, a qual está em conformidade, em especial com o item 2.1 do Edital
de chamamento/credenciamento público N°. 01/2022/ADM, declarando a empresa habilitada
a assinar o Termo de Credenciamento para o Programa “Movimenta SMBV”. Não havendo
mais nada a tratar encerrou-se a sessão que foi lida e aprovada pelos membros da
Comissão Municipal de Licitações. São Miguel da Boa Vista –SC, 19 de abril de 2022.

Ricardo Junior Bonfanti
Presidente CML

Altair Vanderlei Cassol
Membro

Adriano Magioni
Membro

Rua São Luiz, 210, Centro - Fone/Faz (49) 3667-0050 - Cep: 89879-000
CNPJ: 80.912.124/0001-82 – Site: www.saomigueldaboavista.sc.gov.br
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SEXTA ATA DE JULGAMENTO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022/ADM

Publicação Nº 3839210

Município de São Miguel da Boa Vista
Estado de Santa Catarina

SEXTA ATA DE JULGAMENTO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022/ADM
Aos dezenove dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e dois, as 08:30 horas reuniramse na sala de licitações, anexa a Prefeitura Municipal, a Comissão Municipal de Licitações,
para

analisar

a

documentação

correspondente

ao

processo

de

credenciamento

01/2022/ADM apresentada pela empresa ADELISE STAUDT CENCI, inscrita no CNPJ sob
o n° 17.620.754/0001-47. A Comissão Municipal de Licitações analisou a referida
documentação, a qual está em conformidade, em especial com o item 2.1 do Edital de
chamamento/credenciamento público N°. 01/2022/ADM, declarando a empresa habilitada a
assinar o Termo de Credenciamento para o Programa “Movimenta SMBV”. Não havendo
mais nada a tratar encerrou-se a sessão que foi lida e aprovada pelos membros da
Comissão Municipal de Licitações. São Miguel da Boa Vista –SC, 19 de abril de 2022.

Ricardo Junior Bonfanti
Presidente CML

Altair Vanderlei Cassol
Membro

Adriano Magioni
Membro

Rua São Luiz, 210, Centro - Fone/Faz (49) 3667-0050 - Cep: 89879-000
CNPJ: 80.912.124/0001-82 – Site: www.saomigueldaboavista.sc.gov.br
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Câmara Municipal
INIXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022

Publicação Nº 3840426

Processo Administrativo nº 03/2022
Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2022
I - Fundamento legal:
Lei 8.666/93, art. 25, inciso I, e art. 26 da Lei nº 8.666/93
II – Fornecedor – Preço – Forma de Pagamento – Dotação Orçamentária
Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede à Rua Julio Gaidzinski, 320, bairro Pio Correa, na cidade
de Criciúma/SC, inscrita no CNPJ sob n.º 00.456.865/0001-67, e-mail: filial.chapeco@betha.com.br, fone (49) 3313-0050,.
2- Pelo objeto adquirido a Câmara de Vereadores pagará à contratada conforme abaixo:
a) Pelo licenciamento do(s) aplicativos(s):
ITEM

QTDE

UN

APLICATIVOS

USUÁRIOS

VALOR MENSAL
R$

VALOR TOTAL
R$

1

12

mês

Compras

ilimitado

285,00

3.420,00

2

12

mês

Transparência Fly

ilimitado

190,00

2.280,00

3

12

mês

Patrimônio

ilimitado

275,00

3.300,00

4

12

mês

Contabilidade

ilimitado

400,00

4.800,00

5

12

mês

Folha

ilimitado

390,00

4.680,00

6

12

mês

Recursos Humanos

ilimitado

270,00

3.240,00

7

12

mês

Documentos

ilimitado

250,00

3.000,00

8

12

mês

e-Social

ilimitado

150,00

1.800,00

VALOR TOTAL R$

26.520,00

b) Pela prestação de serviços de suporte técnico:
ITEM

QTDE

UN

SERVIÇOS

PARCELAS

VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL
R$

1

1

Serv.

Implantação dos
aplicativos, quando
solicitado.

1

2.316,73

2.316,73

VALOR TOTAL R$

2.316,73

Para atendimento técnico complementar (posterior à implantação e treinamento) o valor da hora técnica será de R$ 174,59 quando realizado de forma presencial (na sede da contratante) e de R$ 112,03 quando realizado de forma remota (na sede da contratada), detalhada
em relatório de serviço devidamente autorizado pela contratante.
c) O valor total do presente instrumento é R$ 28.836,73 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos).
d) O faturamento do licenciamento terá início a partir da cessão do direito de uso, através da liberação de chaves e senhas de acesso.
e) O pagamento da licença de uso será efetuado todo quinto dia útil do mês subsequente ao licenciamento do(s) aplicativo(s), mediante
apresentação da nota fiscal e boleto bancário.
f) O pagamento dos serviços de conversão de dados, implantação dos aplicativos e treinamento dos usuários serão pagos em parcela única,
em até 15 (quinze) dias da conclusão dos respectivos serviços e mediante apresentação da nota fiscal e boleto bancário.
g) O pagamento pelos serviços de suporte técnico será efetuado em parcela única, em até 15(quinze) dias da conclusão dos respectivos
serviços e mediante apresentação da nota fiscal e boleto bancário.
h) Em caso de atraso nos pagamentos será cabível correção monetária, durante o período de inadimplência, de acordo com o INP-C (IBGE)
acumulado no período, e juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso
verificado.
i) Os valores contratados serão corrigidos automaticamente a cada 12 (doze) meses, contados da data limite de apresentação das propostas
de preços conforme § 1º, Art. 3º, da lei nº 10.192/2001, com base no INP-C (IBGE) apurado no período de referência, ou na falta desse,
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pelo índice legalmente permitido à época.
j) as despesas decorrentes do licenciamento do Aplicativo objeto do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
3.3.90.00.00.00.00.00 1021 – Aplicações Diretas.
III - Objeto:
Constitui objeto da presente o fornecimento de licenças de uso, não exclusiva, mediante contratação de empresa para licenciamento do
direito de uso dos aplicativos Compras, Contratos, Controladoria, Prestação de Contas, Contabilidade, Documentos, e-Social, Folha, Patrimônio, Recursos Humanos, Tesouraria e Transparência.
1.1. Também faz parte do objeto a prestação dos seguintes serviços especializados:
a) Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.
a) Suporte técnico operacional, exclusivamente no(s) aplicativo(s) contratado(s).
b) Serviços de alterações específicas da entidade, quando solicitado.
c) Serviços de treinamento de reciclagem, quando solicitado.
IV – Justificativa
A contratação do objeto encontra justificativa tendo em vista a necessidade do programa de gestão pública para manter as atividades da
Casa.
No tocante a contratação direta, a inviabilidade de competição para a contratação de empresa fornecedora de sistemas de gestão pública é
devido a necessidade de compartilhamento de bancos de dados, cadastros e compilação de dados para fins de prestação de contas com a
Prefeitura Municipal e a necessidade de adoção de um sistema integrado de administração financeira e controle, conforme preconiza o artigo
48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, além do SIAFIC – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e
Controle, de acordo com o Decreto nº. 10.540/2020.
No caso, foi oficiado o Poder Executivo para prestar informações sobre o planejamento de deflagrar licitação para contratação de sistemas
de gestão pública incluindo o Poder Legislativo, sobreveio a resposta de que ocorrerá apenas no mês de maio do ano de 2023. Ocorre que
o Poder legislativo não pode aguardar a licitação do Executivo, tendo em vista que seu contrato com a empresa encerra em 01/05/2022.
Assim, considerando ainda as exigências do SIAFIC e que atualmente o Poder Legislativo possui o mesmo sistema utilizado pelo Executivo
que é do fornecedor Betha Sistemas, viável a contratação da empresa através de inexigibilidade de licitação.
V JUSTIFICATIVA DO PREÇO
O preço a ser pago está dentro do valor de mercado, tendo como parâmetro utilizado o Contrato nº 27/2019 do Município de São Miguel
da Boa Vista.
São Miguel da Boa Vista, SC, 19 de abril de 2022.
Marizete Sandrin
Servidora Designada Resolução nº 02/2022
VII – COMUNICAÇÃO:
Comunicamos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel da Boa Vista, SC, o procedimento administrativo em
epígrafe, considerando o exposto até aqui.
Marizete Sandrin
Servidora Designada Resolução nº 02/2022
RATIFICAÇÃO
A vista do exposto, aprovo e autorizo a aquisição do objeto – curso de oratória- fundamento na Lei 8.666/93, no seu art. 25, inciso I, e suas
alterações posteriores.
São Miguel da Boa Vista, SC, 19 de abril de 2022.
GILMAR BONFANTI
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
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Publicação Nº 3839965

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA Nº 17/2022
==================================================
CONCEDE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O PRESIDENTE E VEREADORES DA CÂMARA DE VEREADORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
GILMAR BONFANTI, Presidente da Câmara de Vereadores de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei e pela Resolução Administrativa Legislativa nº 16/2020.
RESOLVE:
Art. 1º Fixar para percepção de 06 (seis) diárias de viagem a serem pagas ao Senhor Presidente Gilmar Bonfanti e aos Vereadores Senhores:
Cássio Roque Signor, Dieison Júlio M-ller, Edson César Rigotti, Evandro Céser Pape, para viagem a Brasília - DF, com o intuito de participar da
“XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS”, a se realizar entre os dias 25 a 28 de abril de 2022. A saída está prevista para
o dia 24/04/2022 a cerca das 05h:00min e o retorno sem data e horário definido, o qual constará no relatório de viagem posteriormente.
Art. 2º Estabeleceu-se como nível de enquadramento para a percepção das diárias a Resolução nº 15/2022, tendo o valor da diária fixado
em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais e zero centavos), perfazendo um total de 5.100,00 (cinco mil e cem reais e zero centavos) a
cada requerente.
Art.3º Ficam pela presente Resolução, oficialmente comunicados todos os Edis, servidores da Câmara Municipal de Vereadores e a população.
Art. 4º - Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara de Vereadores de São Miguel da Boa Vista 18 de abril de 2022.
GILMAR BONFANTI
Presidente
Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N 018/2022 DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839980

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA Nº 18/2022
==================================================
CONCEDE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SERVIDOR DA CÂMARA DE VEREADORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
GILMAR BONFANTI, Presidente da Câmara de Vereadores de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei e pela Resolução Administrativa Legislativa nº 15/2022.
RESOLVE:
Art. 1º Fixar para percepção de ½ (meia) diária de viagem a ser paga ao Servidor do Legislativo Senhor Arcelino Luis Orso, para viagem
a Chapecó - SC, com o intuito de participar EFD-Reinf, e-social e DCTFWeb. A viagem acontece no dia 19 de abril de 2022. A saída está
prevista para as 07h:00min e o retorno sem horário definido. Os horários exatos constarão no relatório de viagem posteriormente.
Art. 2º Estabeleceu-se como nível de enquadramento para a percepção das diárias a Resolução nº 15/2022, tendo o valor da diária fixado
em R$ 300,00 (trezentos reais), perfazendo um total de 150,00 (cento e cinquenta reais e zero centavos).
Art.3º Ficam pela presente Resolução, oficialmente comunicados todos os Edis, servidores da Câmara Municipal de Vereadores e a população.
Art. 4º - Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara de Vereadores de São Miguel da Boa Vista 18 de abril de 2022.
GILMAR BONFANTI
Presidente
Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.
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São Miguel do Oeste
Prefeitura
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 219/2021 - PREFEITURA

Publicação Nº 3839413

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aditivo Nº ..... : 2º ADT 219/2021 - Contrato Nº: 219/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
Contratada...: AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA
Vigência ....... : Início: 18/05/2022 Término: 18/07/2022
Valor: ...........:
Licitação ....... : PROCESSO LICITATÓRIO Nº 169/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2021
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO, DESTINADOS À
ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS EMEIEF AMÁLIA DALTOÉ AGOSTINI, EMEIEF JOSÉ VERONESE, EMEIEF TRANQUILO JOSÉ RIGONI E PARA A
CRECHE CEI TIO PATINHAS, EDIFICAÇÕES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM ANEXO I,
TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL
----------------------------------------------------------------------------São Miguel do Oeste, 19 de abril de 2022.

CONTRATO 5/2022 - AGRICULTURA

Publicação Nº 3840964

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO AGRÍCOLA
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 5/2022
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO AGRÍCOLA
Contratada...: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Valor ............ : R$17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais)
Vigência ....... : Início: 19/04/2022 Término: 19/04/2023
Licitação ...... : PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE JOGOS DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, DESTINADOS AOS
PRODUTORES RURAIS PARA FINS FISCAIS E REGISTRO ECONÔMICO DAS OPERAÇÕES FISCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA
DO EDITAL.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------São Miguel do Oeste, 19 de abril de 2022.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES Nº 009/2022

Publicação Nº 3840210

Procedimento nº 001/2022 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO INFORMAL
URBANO.
Matricula: 37.078
Imóvel Privado
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Reurb-E
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES 009/2022
O Presidente da Comissão de Regularização Fundiária de São Miguel do Oeste - Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, aos terceiros eventualmente
interessados e, especialmente, aos confrontantes, marginais e vias, de parte da chácara nº 40
com área de 2.369,21m2, registrada no CRISMO da Comarca de São Miguel do Oeste - SC,
sob nº 37.078, localizado na esquina das ruas Florianópolis e José Valar, que tramita perante
o município o procedimento de Regularização Fundiária, sob nº 001/2022, possui fracionamento
com as seguintes, denominações áreas e confrontações a saber:
Lote Urbano nº 1, da subdivisão de parte da chácara nº 40, com área de 273,42m2, sito
na rua Florianópolis, de propriedade de Marli Josefina dos Passos e José Berti Neto,
confrontando: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M1, de coordenadas N
7039818,651 m e E 248764,454 m, confrontando ao norte com a Rua Florianópolis, com os
seguintes azimutes e distâncias: 83°13'51" em 13,98 m até o vértice M2, de coordenadas N
7039820,299 m e E 248778,333 m; deste, segue confrontando ao leste, com o lote urbano nº
2, com os seguintes azimutes e distâncias: 173°31'11" em 19,56m até o vértice M5, de
coordenadas N 7039800,426 m e E 248780,590 m; deste, segue confrontando ao sul com parte
do lote urbano nº3 com os seguintes azimutes e distâncias: 263°13'51" e 13,981 m até o vértice
M6, de coordenadas N 7039798,778 m e E 248766,707 m; deste, segue confrontando ao oeste
com parte da chácara nº 41, Mat-38.287 de propriedade de Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, com os seguintes azimutes e distâncias: 353°32'03"
em 19,56 m até o vértice M1, de coordenadas N 7039818,651 m e E 248764,454 m; chegando
ao vértice inicial da descrição deste perímetro.
Lote Urbano nº 02 da subdivisão de parte da chácara nº 40, com área de 312,96m2, sito
na esquina das ruas Florianópolis e José Valar, de propriedade de Darci Ivo Berti,
confrontando: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M2, de coordenadas N
7039820,299 m e E 248778,333 m, confrontando ao norte com a Rua Florianópolis, com os
seguintes azimute e distância: 83°13'51" em 16,00 m até o vértice M3, de coordenadas N
7039822,185 m e 248794,222 m; deste, segue confrontando ao leste com José Valar com o
seguinte azimute e distância: 173°31'11" em 19,56 m até o vértice M4, de coordenadas N
7039802,312 m e 248796,479 m; deste, segue confrontando ao sul com parte do lote urbano
nº3 com o seguinte azimute e distância: 263°13'51" em 16,00 m até o vértice M5, de
coordenadas N 7039800,426 m e E 248780,590 m; deste, segue confrontando ao oeste com
lote nº 1 com o seguinte azimute e distâncias: 353°31'11" em 19,56 m até o vértice M2, de
coordenadas N 7039820,299 m e E 248778,333 m; chegando ao vértice inicial da descrição
deste perímetro.
Lote Urbano nº 03 da subdivisão de parte da chácara nº 40, com área de 529,85m2, sito
na rua José Valar, de propriedade de Marilete Berti, confrontando: Inicia-se a descrição
deste perímetro no vértice M6, de coordenadas N 7039798,778 m e E 248766,707 m,
confrontando ao norte com os lotes urbanos nº s 1 e 2, com os seguintes azimutes edistâncias:
83°13'51" em 29,981 m até o vértice M4, de coordenadas N 7039802,312 m e E 248796,479
m; confrontando ao leste com a rua José Valar com os seguintes azimutes e distâncias:
173°31'11" em 16,092 m até o vértice M9, de coordenadas N 7039786,312 m e E 248798,296
m; confrontando ao sul, com o lote 04 com os seguintes azimutes e distâncias: 260°00'38" em
10,55 m até o vértice M8, de coordenadas N 7039784,471 m e E 248787,843 m; confrontando
novamente ao sul o lote 04, com os seguintes azimutes e distâncias: 253°28'57" em 19,65 m
até o vértice M7, de coordenadas N 7039778,872 m e E 248768,963 m; confrontando ao oeste
com parte chácara nº 41, mat. – 38.287, de propriedade de Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, com os seguintes azimutes e distâncias: 353°32'03"
em 20,022 m até o vértice M6, de coordenadas N 7039798,778 m e E 248766,707 m; chegando
ao vértice inicial da descrição deste perímetro.
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Lote Urbano nº 04 da subdivisão de parte da chácara nº 40, com área de 419,20m2, sito
na rua José Valar, de propriedade de José Berti Neto, confrontando: Inicia-se a descrição
deste perímetro no vértice M7, de coordenadas N 7039778,872 m e E 248768,963 m,
confrontando ao norte, com o lote urbano nº 3, com os seguintes azimutes e distâncias:
73°28'57" em 19,65 m até o vértice M8, de coordenadas N 7039784,471 m e E 248787,843 m;
novamente ao norte, com o lote 03, com os seguintes azimutes e distâncias: 80°00'38" em
10,55 m até o vértice M9, de coordenadas N 7039786,312 m e E 248798,296 m; confrontando
ao leste, com a rua José Valar, com os seguintes azimutes e distâncias: 173°31'11" em 15,55
m até o vértice M10, de coordenadas N 7039770,862 m e E 248800,051 m; confrontando ao
sul, com o lote 05, com os seguintes azimutes e distâncias: 263°13'59" e 29,989 m até o
vértice M11, de coordenadas N 7039767,329 m e E 248770,271 m; confrontando ao oeste
com parte da chácara nº 41, mat. – 38.287, de propriedade de Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, com os seguintes azimutes e distâncias: 353°32'03"
em 11,62 m até o vértice M7, de coordenadas N 7039778,872 m e E 248768,963 m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.
Lote Urbano nº 05 da subdivisão de parte da chácara nº 40, com área de 395,78m2, sito
na rua José Valar, de propriedade de Marli Josefina dos Passos, confrontando: Inicia-se
a descrição deste perímetro no vértice M11, de coordenadas N 7039767,329 m e E 248770,271
m, confrontando ao norte com o lote urbano nº 4 com os seguintes azimutes e distâncias:
83°13'59" em 29,989 m até o vértice M10, de coordenadas N 7039770,862 m e E 248800,051
m; confrontando ao leste com rua José Valar com os seguintes azimutes e distâncias:
173°31'11" em 13,196 m até o vértice M13, de coordenadas N 7039757,816 m e E248801,533
m; confrontando ao sul, com lote nº 6 com os seguintes azimutes e distâncias: 263°13'59" em
29,992 m até o vértice M12, de coordenadas N 7039754,282 m e E 248771,750 m;
confrontando ao oeste, com parte da chácara nº 41, mat. – 38.287, depropriedade de Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, comos seguintes azimutes e
distâncias: 353°32'03" em 13,196 m até o vértice M11, de coordenadas N 7039767,329 m e E
248770,271 m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.
Lote Urbano nº 06 da subdivisão de parte da chácara nº 40, com área de
438,00m2, sito na rua José Valar, de propriedade de Filippe Meira dos Santos,
confrontando: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M12, de coordenadas N
7039754,282 m e E 248771,750 m, confrontando ao norte com o lote urbano nº 5, com os
seguintes azimutes e distâncias: 83°13'59" em 29,992 m até o vértice M13, de coordenadas N
7039757,816 m e E 248801,533 m; confrontando ao leste com a rua José Valar, com os
seguintes azimutes e distâncias: 173°31'11" em 14,602 m até o vértice M14, de coordenadas N
7039743,240 m e E 248803,189 m; confrontando ao sul com o lote urbano nº 05-A, de
propriedade de Marcio Teleken e Joceli T. Zambiasi, Mat- 43.442 e com o lote urbano nº 05-B
de propriedade de Joseane Delice Vemes, Mat- 37.663 com os seguintes azimutes e distâncias:
263°13'59" em 30,00 m até o vértice M15, de coordenadas N 7039739,705 m e E 248773,402
m; confrontando ao oeste com parte da chácara nº 41, Mat. 38.287, de propriedade de Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, com os seguintes azimutes e
distâncias: 353°32'03" em 14,602 m até o vértice M12, de coordenadas N 7039754,282 m e E
248771,750 m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM: SIRGAS
2000, encontram-se representadas no Sistema U T M.Todos os azimutes, distancias e áreas
foram calculados no plano de projeção U T M.
Estando em termos, expediu-se o presente edital para notificação do supra mencionamento,
advertindo-se que não apresenta a discordância perante o município de São Miguel do Oeste,
em 30 (trinta) dias subsequentes ao decurso do prazo do edital publicado, implicar em
concordância e a perda do eventual direito que o notificado tem de titularizar sobre o imóvel
objeto da regularização.
Ficam notificados em especial, os confinantes externos abaixo citados, terão 30 dias para
a manifestação conforme artigo 13 § 1º do Decreto 9.310/2018 e Artigo 20 § 1º, da Lei
13.465/2017, saber:

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2265

- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
- IFSC, proprietário do imóvel objeto da Matrícula nº 38.287, do CRISMO;
- MARCIO TELEKEN E JOCELI T. ZAMBIASI, proprietários do imóvel , objeto da Matrícula
43.442 do CRISMO;
- JOSEANE DELICE VEMES, proprietária do imóvel, objeto da Matrícula nº 37.663, do
CRISMO.
Será o presente edital, por extrato, afixado nos átrios da Prefeitura e publicado uma vez
na imprensa oficial, eu Paulo Henrique Martins Couto, presidente da Comissão de
Regularização Fundiária e Júlio Antonio Bagetti, advogado publico municipal firmam o presente
para surta seus efeitos jurídicos.
São Miguel do Oeste/SC, 19 de abril de 2022.
Paulo Henrique Martins Couto
Presidente da Comissão de Regularização Fundiária.
Júlio Antonio Bagetti
OAB/SC 11.820-B
M. 16.318-9
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COMISSÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
ESTADO DE SANTA CATARINA
Decisão de conclusão da Regularização Fundiária
PROCEDIMENTO Nº 001/2022 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MARILETE BERTI
E IRMÃOS.
Matrícula: 37.078 - CRISMO
Imóvel Privado
REURB-E
Trata-se de requerimento formulado por, MARILETE BERTI, MARLI JOSEFINA DOS
PASSOS, JOSÉ BERTI NETO, DARCI IVO BERTI e FILIPPE MEIRA DOS SANTOS
devidamente qualificados, postulando a instauração formal da regularização fundiária
por interesse especifico e com o requerimento vieram documentos.
A análise dos documentos pessoais denota a classificação dos requerentes na
modalidade da Reurb-E.
O projeto de regularização fundiária apresentado atende aos requisitos previstos Na
legislação Federal (Lei n. 13.465/2017 e LCM n. 0084/2018.
Os ocupantes foram individualizados através de memorial descritivo próprio, bem como
a indicação de planta de ocupantes geral com a numeração de cada um dos lotes objeto
desse procedimento.
Houve a devida demonstração da área atingida pelos requerentes através das juntada
das matrículas n° 37.078, registrada no Registro de Imóveis de São Miguel do Oeste.
Além disso, foi colhida/foi notificado através de cartas de anuências assinadas e por
meio de Edital publicado no Diário Oficial. Nos trabalhos topográficos juntados aos autos
demonstram que se trata de área amplamente urbanizada, contendo os elementos
previstos no art. 36, §1º, I, II, III e IV da Lei Federal n° 13.465/2017. Portanto, estão
dispensadas as intervenções, por parte do Município, previstas no art. 37 da nova lei de
regularização fundiária.
Consta que o imóvel objeto do presente procedimento administrativo sofreu atualização
em sua área, localização e confrontações, tudo conforme Certidão datada de 20 de
janeiro de 2020, emitida pela Secretaria de Planejamento do Município de São Miguel
do Oeste - SC. AV.14/37.078.
Houve, ainda, a devida publicação de edital para intimação de eventuais terceiros
interessados no pedido, de forma a gerar ampla publicidade dos trabalhos realizados
por este Município. Juntamente com as notificações, cumprem os requisitos impostos
pelo art. 31, §§1º ao 5º da Lei Federal n° 13.465/2017. Vencidos os prazos a partir de
cada uma das notificações, bem como do edital publicado no DOM, não houve nenhuma
impugnação ao procedimento ora narrado, o que é presumido pela Lei Federal n°
13.465/2017 (art. 31, §6º) como concordância com a Reurb.
Instrumento Utilizado: Legitimação Fundiária
Rua Marcilio Dias, 1199
CEP: 89.900-000

Centro Administrativo Luiz Basso
www.saomiguel.sc.gov.br

São Miguel do Oeste – SC
(xx49) 3631-2000
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COMISSÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
ESTADO DE SANTA CATARINA
Nome do Núcleo Urbano Regularizado: MARILETE BERTI E IRMÃOS
Localização: Município São Miguel do Oeste/SC.
Modalidade da Regularização: Reurb-E
Durante a tramitação do procedimento, verificou-se que o bairro é dotado de sistema de
abastecimento de água potável e de energia elétrica, e pavimentação asfáltica e pedras
irregulares, bem como os imóveis objeto da regularização já possuem ligação de água
e de energia elétrica das concessionarias de serviço público.
O Município de São Miguel do Oeste/SC, confere de forma originária o direito real de
propriedade aos requerentes na forma estabelecida no memorial com descrição
individualizadas em relação aos imóveis descritos, por meio do instrumento da
Legitimação Fundiária, nos termos do art. 30, III, da Lei Federal n° 13.465/2017, para o
devido registro de acordo com o art. 42 e seguintes do referido Diploma Legal.
Cabe ressaltar, ainda, a não incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI), tendo em vista o disposto no art. 11, VII, da Lei Federal n° 13.465/2017 que
reconhece a legitimação fundiária como mecanismo de reconhecimento de aquisição
originária. Portanto, o registro deve ser efetivado independentemente de comprovação
de pagamento do ITBI, com base na legislação federal e no art. 13 da Resolução CM n.
8, de 9/06/2014.
Consequentemente, fica cumprido o disposto no inciso XI, do art. 30 da Lei Federal n°
8.935/1994, bem como no art. 289 da Lei Federal n° 6.015/1973.
Foram notificados pelo Município os titulares de domínio, os responsáveis pela
implantação do núcleo urbano informal, os confinantes e os terceiros eventualmente
interessados, sem que houvessem apresentado qualquer tipo de impugnação, nos
termos do § 1° do art. 31 da Lei Federal n° 13.465/2017, houve ausência de
manifestação dos indicados, sendo interpretada como concordância com a Reurb, nos
termos do § 6° do art. 31 da Lei Federal n° 13.465/2017.
Os padrões dos memoriais descritivos, das plantas e das demais representações
gráficas, inclusive as escalas adotadas e outros detalhes técnicos, seguiram as
diretrizes estabelecidas por esta autoridade municipal, nos termos do art. 47 da Lei
Federal n° 13.465/2017.
Fica dispensada a exigência de firma reconhecida nos documentos que acompanham
a presente Certidão, nos termos do parágrafo único do art. 47 da Lei Federal n°
13.465/2017.
Não há intervenções a serem realizadas no perímetro objeto do presente pedido de
regularização fundiária, tendo em vista tratar-se de área urbana consolidada com a
presença de mais de três equipamentos urbanos plenamente satisfeitos;
O procedimento não possui defeitos e nulidades, razão pela qual se passa ao
pronunciamento do processamento administrativo da REURB-E.
Rua Marcilio Dias, 1199
CEP: 89.900-000

Centro Administrativo Luiz Basso
www.saomiguel.sc.gov.br

São Miguel do Oeste – SC
(xx49) 3631-2000
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COMISSÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
ESTADO DE SANTA CATARINA
Nesta oportunidade aprovo o projeto de regularização fundiária resultante do processo
de regularização fundiária.
Quanto aos ocupantes, este estão devidamente identificado no processado,
devidamente vinculado a sua unidade imobiliária e ao seu respectivo direito real, aos
quais concedo habite-se simplificado e único ante a ausência de risco aos ocupantes e
a flexibilização exigências relativas ao percentual e as dimensões de áreas destinadas
ao uso público, ao tamanho dos lotes regularizados ou a outros parâmetros urbanísticos
e edilícios, na forma do art. 3º, § 1º do Decreto nº 9.310/2018.
Diante do exposto, declaro concluído o procedimento de regularização fundiária de
interesse especifico, nos termos do art. 40 da Lei nº 13.465/2017 e art. 37 do Decreto
nº 9.310/2018 e LCM n. 084/2018, ficando aprovado a regularização fundiária
Fica declarado o direito real de propriedade, conforme art. 1.228 do Código Civil
Brasileiro, com a concessão de todas as faculdades de proprietário aos lotes objeto
desse pedido de regularização fundiária, com a metragem definida em cada um dos
memoriais individuais apresentados.
Expeça-se a Certidão de Regularização Fundiária, prevista no art. 41 da Lei Federal n°
13.465/2017, para fins de concretização dos direitos aqui concedidos a cada particular.
.Publique-se, nos termos do art.21, V do Decreto nº 9.310.
São Miguel do Oeste – SC, 19/04/2022.
Paulo Henrique Martins Couto
Julio Antonio Bagetti
Presidente da Comissão de Regularização Fundiária
Advogado
OAB/SC 11.820-B

Rua Marcilio Dias, 1199
CEP: 89.900-000

Centro Administrativo Luiz Basso
www.saomiguel.sc.gov.br

São Miguel do Oeste – SC
(xx49) 3631-2000
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HOMOLOGACAO_RESULTADO_FINAL_006

Publicação Nº 3840294

Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS EDITAL N° 006/2022
O Prefeito Municipal de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, Senhor Wilson Trevisan, no uso de suas atribuições e em conformidade com o disposto na legislação vigente, torna público a homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado para seleção
de Estagiários Edital n° 006/2022.
Curso: Administração
Colocação

Candidato
Não houve inscritos.

Data de Nascimento

Fase/ Período

Média das Notas

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Colocação

Candidato
Não houve inscritos.

Data de Nascimento

Fase/ Período

Média das Notas

Data de Nascimento

Fase/ Período

Média das Notas

Candidato
Não houve inscritos.

Data de Nascimento

Fase/ Período

Média das Notas

Candidato
Não houve inscritos.

Data de Nascimento

Fase/ Período

Média das Notas

Curso: Arquitetura e Urbanismo
Colocação

Candidato
Não houve inscritos.

Curso: Ciência da Computação
Colocação

Curso: Ciências Contábeis
Colocação

Curso: Direito
Colocação
1°

Candidato
Suelen Caroline
Petrovski

Data de Nascimento
23/12/1997

Fase/ Período

9°

Média das Notas
6,93

Curso: Enfermagem
Colocação
1°
2°
3°
4°

Candidato
Júlia Zocolotto
Camila Schneider
Bruna de Lima Teleken
Keli Cristina Saatkamp
Ana Carolina Reolon
Cardona
Deisi Cristina dos
Santos
Talita Leão

5°
6°
7°

27/02/2003
05/06/2001
27/07/2000
01/05/2002

Data de Nascimento

Fase/ Período
3°
3°
9°
5°

Média das Notas
9,22
9,18
8,81
8,78

26/05/1999

7°

8,48

17/08/1995

7°

8,38

09/05/1999

7°

7,58

Curso: Engenharia Civil
Colocação

Candidato
Andrea Algauer

Data de Nascimento

Fase/ Período
Média das Notas
Desclassificado nos termos do item 3.2 e 4.1.1 do Edital 006/2022.

Curso: Pedagogia
Colocação

Candidato

Data de Nascimento

Fase/ Período

Média das Notas
9,66

1°

Luana Antunes Assumpção

09/09/1985

3°

2°
3°

Francieli Aline Fachin
Simone Bieleski

22/10/1998
14/04/1986

4°
7°

9,18
8,42

Candidato
Gabriel Zocolotto
Emanuelle Schenatto Nandi
Sabrina de Carli
Marco Antônio Schons Santos
Vitoria dos Santos Martins
Andriely Paula Cenatti Von
Dentz

Data de Nascimento
12/12/2004
01/07/2005
24/09/2004
20/06/2005
30/05/2005

Série
3° ano
3° ano
3° ano
2° ano
2° ano

Média das Notas
8,76
8,76
8,73
8,73
8,71

02/08/2004

3° ano

8,70

Ensino Médio
Colocação
1°
2°
3°
4°
5°
6°
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7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23º
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Letícia Gabriele de Ré Kochhann
Vitória Cristina Dellazari
Mingori
Victor Adriano Dellazari
Mingori
Rafael Massocco Mello
João Pedro Gonzatti Schneider
Leonardo Triches Milani
Maria Eduarda Tonsak
Larissa Kreuzberg de Bairros
Luana Kreuzberg de Bairros
Victor Alexandre Palma
Landwoigt
Isadora Breier Postay
Isabelli de Bona Dias
Nicole Sandra Birnsfeldt
Luana Liz Kelis
Isabelle Camargo Araujo do
Rosário
Kauan Bianchet Comunello
João Victor Stratmann Pavan
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13/04/2005

2° ano

8,69

15/08/2005

2° ano

8,67

15/08/2005

2° ano

8,60

23/01/2006

2° ano

8,57

23/10/2005

2° ano

8,54

09/11/2004
06/05/2005
24/07/2005
24/07/2005

3°
2°
2°
2°

ano
ano
ano
ano

8,40
8,30
8,29
8,05

22/06/2004

3° ano

7,90

23/06/2005
26/11/2004
16/03/2006
04/06/2005

2°
3°
2°
2°

ano
ano
ano
ano

7,85
7,80
7,80
7,76

29/11/2005

2° ano

7,57

28/02/2006
04/03/2005

2° ano
2° ano

7,18
6,72

João Victor Carboni
Alexandre Luft Duarte

Desclassificado nos termos do item 3.2 e 4.1.2 do
Edital 006/2022
Desclassificado nos termos do item 3.3 do Edital
006/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC.
Em, 19 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal
(assinado digitalmente)
Ines Carla Persch Theobald
Presidente da Comissão
(assinado digitalmente) Marialice Brassiani
Membro da Comissão
(assinado digitalmente)
Mônica Spiess
Membro da Comissão

OFICIO_DE_CONVOCACAO_101_2022_MARLENE_BATAGLIN

Publicação Nº 3839559

São Miguel do Oeste SC, 18 de abril de 2022.
OF. Nº 101/2022– SAGP-DDP-SME
A(o) Senhor(a)
MARLENE BATAGLIN
Prezado (a) Senhor (a),
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
CONVOCA Vossa Senhoria, para assumir a função de Auxiliar de Creche, 40h (quarenta) aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº 005
de 18 de março de 2022, com o resultado foi homologado em 14 de abril de 2022.
Igualmente, informamos que o não comparecimento no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da divulgação no site da Prefeitura,
no endereço eletrônico: https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/232/pss-0052022, Processo Seletivo Simplificado Edital nº
005/2022, importara em renúncia tácita de Vossa Senhoria.
Atenciosamente.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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(Assinatura Digital)
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
3
Ciente, em ......./ ........ /........

PORT_0646_DANIELA_CRISTINA_SIMON_DESIGNAR_E_REVOGAR_PORT_0437_2022

Publicação Nº 3840254

PORTARIA SAGP/DDP Nº 0646/2022
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando o memorando 17.341/2022 com a solicitação de designação da servidora Daniela Cristina Simon para o cargo de Diretor de
Atenção à Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora pública municipal efetiva DANIELA CRISTINA SIMON, ocupante do cargo de Enfermeiro, designada para o
cargo de Diretor de Atenção à Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 14 de abril de 2022.
Art. 2º Fica revogada a portaria SAGP/DDP nº 0437/2022 de 01 de março de 2022.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 11 de abril de 2022.
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Larissa Cristiane Welter
Técnico Administrativo

PORT_0647_SABRINA_FROTA_DESIGNAR

Publicação Nº 3840255

PORTARIA SAGP/DDP Nº 0647/2022
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando o memorando 16.151/2022 com a solicitação de designação da servidora Sabrina Frota para o cargo de Chefe do Tesouro
Municipal, da Secretaria Adjunta de Finanças.
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora pública municipal efetiva SABRINA FROTA, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, designada para o
cargo de Chefe do Tesouro Municipal, na Secretaria Adjunta de Finanças, a partir de 04 de abril de 2022.
Art. 2º Esta portaria tem efeito retroativo a 04 de abril de 2022.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 11 de abril de 2022.
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
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Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Larissa Cristiane Welter
Técnico Administrativo

PORT_0648_CASSIO_AUGUSTO_DA_SILVA_NOMEAR_E_REVOGAR_PORT_0451_2021

Publicação Nº 3840256

PORTARIA SAGP/DDP Nº 0648/2022
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando o memorando 17.582/2022 com a solicitação de nomeação do senhor Cassio Augusto da Silva, para o cargo de Diretor de
Agricultura, Pecuária e Piscicultura, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o senhor CASSIO AUGUSTO DA SILVA, brasileiro, residente e domiciliado neste Município, portador do CPF 050.857.89903, RG 4632035 SSP/SC, pelo regime estatutário, para exercer o cargo de provimento em Comissão de Diretor de Agricultura, Pecuária e
Piscicultura, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Agricultura, a partir de 01 de abril de 2022.
Art. 2º As atribuições do titular da Pasta referida no “caput” do artigo anterior, são as estabelecidas na Lei Complementar 024/2013 de 10
de outubro de 2013.
Art. 3º A remuneração mensal será a prevista em conformidade com o estabelecido na Lei Complementar 024/2013, de 10 de outubro de
2013.
Art. 4º Esta portaria tem efeito retroativo a 01 de abril de 2022.
Art. 5º Fica revogada a portaria SAFGP/DDP nº 0451/2021 de 12 de abril de 2021.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 12 de abril de 2022.
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Larissa Cristiane Welter
Técnico Administrativo

PORT_0649_JEFERSON_RODRIGO_PEREIRA_DIAS_DESIGNAR_CARGO_INTERINO

Publicação Nº 3840257

PORTARIA SAGP/DDP Nº 0649/2022
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando o parágrafo único do art. 127 da Lei Complementar Municipal 009/2012 (Estatuto do Servidor) que estabelece que o servidor
ocupante de cargo em comissão poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das
atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade;
Considerando o memorando 17.086/2022 com a solicitação de designação do servidor Jeferson Rodrigo Pereira Dias, ocupante do cargo de
Secretário de Urbanismo, para responder interinamente pelo cargo de Diretor de Trânsito, da Secretaria Municipal de Urbanismo.
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, o servidor público municipal comissionado JEFERSON RODRIGO PEREIRA DIAS, ocupante do cargo de Secretário de
Urbanismo, para responder interinamente pelo cargo de Diretor de Trânsito, na Secretaria Municipal de Urbanismo, a partir de 08 de abril
de 2022.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Art. 2º Esta portaria tem efeito retroativo a 08 de abril de 2022.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 12 de abril de 2022.
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Larissa Cristiane Welter
Técnico Administrativo

PORT_0650_RONALDO_SOUZA_CHAGAS_CONTRATAR_EM_CARATER_TEMPORARIO

Publicação Nº 3840258

PORTARIA SAGP/DDP Nº 0650/2022
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de manutenção do serviço público, mormente a Secretaria Municipal de Assistência Social;
Considerando que a Lei nº 6.616, de 14 de Fevereiro de 2012 e suas alterações, concede prerrogativa de contratação de pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como é o caso;
Considerando a classificação do Processo Seletivo Edital 004/2021 de 06 de dezembro de 2021;
Considerando o princípio da continuidade do serviço público, asseverando a proibição da interrupção total da prestação do serviço público;
Considerando que o concurso público que selecionou candidatos para o cargo de motorista se encontra em fase de prova prática por determinação judicial;
Considerando o memorando 13.477/2022, que informou a necessidade de contratação de motorista para a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender a demanda;
Considerando o memorando 17.566/2022 com a informação de inicio de exercício do servidor Ronaldo Souza Chagas.
RESOLVE:
Art. 1º CONTRATAR EM CARÁTER TEMPORÁRIO o Sr. RONALDO SOUZA CHAGAS, pelo regime Estatutário, ACT, com carga horária de 40
(quarenta) horas semanais, para ocupar o cargo de Motorista, atuando junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, no período de 12
de abril de 2022 até 11 de abril de 2023 ou até a homologação do concurso público do cargo de motorista.
Art. 2º Aplica-se ao servidor o disposto nos artigos 77 a 100, 111, 115 a 185, 188, 190, 191, 193, e 194 do Estatuto dos Servidores do
Município, nos termos da Lei 6616/2012.
Art. 3º O Regime Jurídico Único aplicável ao servidor é o Estatutário e o Regime Previdenciário é o Regime Geral de Previdência Social.
Art. 4º As partes têm direito de rescisão a qualquer momento.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 12 de abril de 2022.
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
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Larissa Cristiane Welter
Técnico Administrativo

PORT_0651_MAICON_JOEL_MOSENA_CONTRATAR_EM_CARATER_TEMPORARIO

Publicação Nº 3840260

PORTARIA SAGP/DDP Nº 0651/2022
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de manutenção do serviço público, mormente a Secretaria Municipal de Assistência Social;
Considerando que a Lei nº 6.616, de 14 de Fevereiro de 2012 e suas alterações, concede prerrogativa de contratação de pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como é o caso;
Considerando a classificação do Processo Seletivo Edital 004/2021 de 06 de dezembro de 2021;
Considerando o princípio da continuidade do serviço público, asseverando a proibição da interrupção total da prestação do serviço público;
Considerando que o concurso público que selecionou candidatos para o cargo de motorista se encontra em fase de prova prática por determinação judicial;
Considerando o memorando 13.477/2022, que informou a necessidade de contratação de motorista para a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender a demanda;
Considerando o memorando 17.566/2022 com a informação de inicio de exercício do servidor Maicon Joel Mosena.
RESOLVE:
Art. 1º CONTRATAR EM CARÁTER TEMPORÁRIO o Sr. MAICON JOEL MOSENA, pelo regime Estatutário, ACT, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para ocupar o cargo de Motorista, atuando junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, no período de 12 de
abril de 2022 até 11 de abril de 2023 ou até a homologação do concurso público do cargo de motorista.
Art. 2º Aplica-se ao servidor o disposto nos artigos 77 a 100, 111, 115 a 185, 188, 190, 191, 193, e 194 do Estatuto dos Servidores do
Município, nos termos da Lei 6616/2012.
Art. 3º O Regime Jurídico Único aplicável ao servidor é o Estatutário e o Regime Previdenciário é o Regime Geral de Previdência Social.
Art. 4º As partes têm direito de rescisão a qualquer momento.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 12 de abril de 2022.
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Larissa Cristiane Welter
Técnico Administrativo

PORT_0652_VERANIA_AVILA_CONTRATAR_EM_CARATER_TEMPORARIO

Publicação Nº 3840261

PORTARIA SAGP/DDP Nº 0652/2022
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando que a Constituição Federal assegura que a Educação é direito de todos e dever do Estado e que são de relevância pública as
ações e serviços de educação e que as aulas não podem ser interrompidas;
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Considerando a necessidade de licenças de saúde e demais previstas na legislação nacional e municipal de servidoras efetivas, exigindo a
contratação profissional em caráter temporário;
Considerando a classificação no Processo Seletivo Simplificado nº 004/2022 de 11 de fevereiro de 2022, homologado em 10 de março de
2022;
Considerando o pedido de exoneração da servidora Juliana Carollo (Protocolo 1.424/2022) e o pedido de exoneração da servidora Delisiane
da Rosa Schallenberger (Protocolo 4.304/2022);
Considerando a informação de início de trabalho da servidora Verania Avila no dia 12 de abril de 2022, no memorando 15.060/2022.
RESOLVE:
Art. 1º CONTRATAR EM CARÁTER TEMPORÁRIO a Sra. VERANIA AVILA, pelo regime Estatutário, ACT, para ocupar o cargo de Professor, na
área do Ensino Fundamental anos iniciais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar na EMEIEF Teonísio Wagner, da
Secretaria Municipal de Educação, no período de 12 de abril de 2022 até o término da necessidade da turma provisória ficar aberta ou até
o final do ano letivo.
Art. 2º Aplica-se ao servidor o disposto nos artigos 77 a 100, 111, 115 a 185, 188, 190, 191, 193, e 194 do Estatuto dos Servidores do
Município, nos termos da Lei 6616/2012.
Art. 3º O Regime Jurídico Único aplicável ao servidor é o Estatutário e o Regime Previdenciário é o Regime Geral de Previdência Social.
Art. 4º As partes têm direito de rescisão a qualquer momento.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 12 de abril de 2022.
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Larissa Cristiane Welter
Técnico Administrativo

PORT_0653_JESSICA_BEAL_TORAL_DAR_POSSE_E_INICIO_DE_EXERCICIO

Publicação Nº 3840264

PORTARIA SAGP/DDP Nº 0653/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso VIII
e X, do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, Lei Complementar nº 009 de 02 de abril de 2012 e Lei Complementar
025/2013 de 10 de outubro de 2013, e;
Considerando os termos do art. 24 da Lei Complementar Municipal 009/2012 (Estatuto do Servidor);
Considerando os termos do art. 27 da Lei Complementar Municipal 009/2012 (Estatuto do Servidor), o qual dispõe que, o início, a suspensão,
a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor por intermédio de portaria ou ato similar;
Considerando a Portaria de Nomeação SAGP/DDP nº 0504/2022 de 16 de março de 2022;
Considerando o memorando 17.612/2022 com a informação de início de
exercício no cargo de Médico Veterinário da servidora Jessica Beal Toral.
RESOLVE:
Art. 1º DAR POSSE E INÍCIO DE EXERCÍCIO a JESSICA BEAL TORAL, pelo Regime Estatutário, para exercer o Cargo da Categoria Funcional
de Médico Veterinário, com carga horária de 40 horas semanais, do Quadro de Pessoal Efetivo, do Município de São Miguel do Oeste, Estado
de Santa Catarina, com lotação junto ao órgão Central da Administração Municipal, designada para atuar junto a Secretaria Municipal de
Agricultura, em razão de aprovação no Concurso Público 010/2019, homologado em 18 de março de 2020, a partir de 12 de abril de 2022.
Registre-se, publique-se e comunique-se.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2277

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 12 de abril de 2022.
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Larissa Cristiane Welter
Técnico Administrativo

PORT_0654_LETHIELLE_VANESSA_GOULART_PRORROGAR_CONTRATACAO

Publicação Nº 3840265

PORTARIA SAGP/DDP Nº 0654/2022
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega à Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando que a servidora Lethielle Vanessa Goulart, fora contratada no cargo de Enfermeiro, para atuar junto a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), da Secretaria Municipal de Saúde, conforme portaria SAGP/DDP nº 0062/2022 de 17 de janeiro de 2022;
Considerando o memorando 486/2022 com a solicitação de prorrogação do contrato da servidora Lethielle Vanessa Goulart.
RESOLVE:
Art.1º PRORROGAR a contratação da servidora LETHIELLE VANESSA GOULART, contratada pelo Processo Seletivo Edital nº 001/2021, ocupante do cargo de Enfermeiro, 40 horas semanais, junto a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da Secretaria Municipal de Saúde, no
período de 17 de abril de 2022 a 16 de julho de 2022.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 12 de abril de 2022.
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Larissa Cristiane Welter
Técnico Administrativo

PORT_0655_ERIDSON_POSTAL_MARQUES_DESIGNAR

Publicação Nº 3840267

PORTARIA SAGP/DDP Nº 0655/2022
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando o memorando 17.237/2022 com a solicitação de designação do servidor Eridson Postal Marques, ocupante do cargo de Médico, da Secretaria Municipal de Saúde, para passar a atuar cobrindo férias dos médicos e nas datas que não tiver escala de férias para realizar
atendimentos simultaneamente com outro médico na unidade que apresentar maior demanda de pacientes.
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor público municipal efetivo ERIDSON POSTAL MARQUES, ocupante do cargo de Médico, 40 horas semanais,
para passar a atuar cobrindo férias dos médicos e nas datas que não tiver escala de férias para realizar atendimentos simultaneamente com
outro médico na unidade que apresentar maior demanda de pacientes, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 27 de abril de 2022.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 12 de abril de 2022.
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Larissa Cristiane Welter
Técnico Administrativo

PORT_0656_RONALDO_GRIMM_MENEGAZZO_DESIGNAR

Publicação Nº 3840275

PORTARIA SAGP/DDP Nº 0656/2022
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando o memorando 17.237/2022 com a solicitação de designação do servidor Ronaldo Grimm Menegazzo, ocupante do cargo de
Médico, para passar a atuar junto ao ESF Santa Rita, da Secretaria Municipal de Saúde.
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor público municipal efetivo RONALDO GRIMM MENEGAZZO, ocupante do cargo de Médico, 40 horas semanais,
para passar a atuar junto ao ESF Santa Rita, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 27 de abril de 2022.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 12 de abril de 2022.
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Larissa Cristiane Welter
Técnico Administrativo

PORT_0657_FABIO_SILVA_ROMANI_DESIGNAR

Publicação Nº 3840278

PORTARIA SAGP/DDP Nº 0657/2022
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando o memorando 17.237/2022 com a solicitação de designação do servidor Fabio Silva Romani, ocupante do cargo de Médico,
para passar a atuar junto ao ESF São Sebastião, da Secretaria Municipal de Saúde.
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor público municipal efetivo FABIO SILVA ROMANI, ocupante do cargo de Médico, 40 horas semanais, para passar
a atuar junto ao ESF São Sebastião, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 27 de abril de 2022.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 12 de abril de 2022.
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
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Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Larissa Cristiane Welter
Técnico Administrativo

PORT_0658_SAMARA_DAYANA_DAL_MAGRO_DESIGNAR

Publicação Nº 3840279

PORTARIA SAGP/DDP Nº 0658/2022
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando o memorando 17.237/2022 com a solicitação de designação da servidora Samara Dayana Dal Magro, ocupante do cargo de
Médico, para passar a atuar junto ao ESF São Jorge, da Secretaria Municipal de Saúde.
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor público municipal efetivo SAMARA DAYANA DAL MAGRO, ocupante do cargo de Médico, 40 horas semanais,
para passar a atuar junto ao ESF São Jorge, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 27 de abril de 2022.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 12 de abril de 2022.
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Larissa Cristiane Welter
Técnico Administrativo

PORT_0659_KATLIN_GREICIELY_PRIMEL_EXONERAR_POR_TERMINO_DE_CONTRATO

Publicação Nº 3840280

PORTARIA SAGP/DDP Nº 0659/2022
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando o memorando 17.612/2022 informando a posse e o início do exercício da servidora efetiva Jessica Beal Toral e em virtude
disso o memorando 10.844/2022 solicitando a exoneração da servidora contratada Katlin Greiciely Primel.
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR POR TÉRMINO DE CONTRATO, a servidora contratada KATLIN GREICIELY PRIMEL, ocupante do cargo de Medico Veterinário, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Agricultura, a partir de 13 de abril de 2022.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 13 de abril de 2022.
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Larissa Cristiane Welter
Técnico administrativo
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PORT_0660_LEONARDO_MOTTES_PRORROGAR_CONTRATACAO

Publicação Nº 3840283

PORTARIA SAGP/DDP Nº 0660/2022
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega à Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando que o servidor Leonardo Mottes, fora contratado no cargo de Odontólogo, para atuar junto ao ESF do Centro, da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme portaria SAFGP/DDP nº 0429/2021 de 06 de abril de 2021;
Considerando o memorando 16.499/2022 com a solicitação de prorrogação do contrato do servidor Leonardo Mottes.
RESOLVE:
Art.1º PRORROGAR a contratação do servidor LEONARDO MOTTES, contratado pelo Processo Seletivo Edital nº 001/2019, ocupante do
cargo de Odontólogo, 40 horas semanais, junto ao ESF do Centro, da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 06 de abril de 2022 a
05 de abril de 2023 ou até que perdure o afastamento da titular.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 18 de abril de 2022.
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Larissa Cristiane Welter
Técnico Administrativo

PORTARIA 0248 - NOMEAÇÃO DE AVALIADOR STRAPASSON IMÓVEIS LTDA - REVOGA A PORTARIA 0197 DE
2022DOCX
Publicação Nº 3839326

PORTARIA Nº 0248/2022
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MERCADO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso III, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega ao Secretário Adjunto de Finanças as atribuições dos Incisos
VIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV e A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO
MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021,
que delega ao Secretário Adjunto de Administração as atribuições dos Incisos VIII, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV
e XLIV, ambas atribuições constantes do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990, e,
CONSIDERANDO o Memorando Interno n° 08/2022 da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, o qual solicita nomeação de
perito avaliador representante do mercado imobiliário;
CONSIDERANDO a tramitação do Memorando n° 14.524/2022, no qual solicita-se nova nomeação de representante do mercado imobiliário
para fins de avaliação de imóvel, tendo em vista que não foi possível entrar em contato com o perito anteriormente nomeado.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear como perito avaliador representante do Mercado Imobiliário, para compor a Comissão Permanente de Avaliação de Bens
Imóveis STRAPASSON IMÓVEIS LTDA, CRECI/SC n° 3529-5, para aferição do valor de mercado, para fins de compra/venda do imóvel:
I – Parte do Lote Rural nº 33 e Parte do Lote Rural nº 31, com área total de 37.839,00 m², sito na Secção do Famoso, Linha Cruzinhas, na
cidade de São Miguel do Oeste, matriculado conforme Certidão de Inteiro Teor nº 34.832, de propriedade de Egon Edgar Wammes.
Parágrafo único. Ao final dos trabalhos o perito avaliador deverá emitir laudo técnico da avaliação.
Art. 2º O trabalho desempenhado pelo perito ora nomeado será remunerado mediante pagamento do valor de R$ 609,98 (seiscentos e
nove reais e noventa e oito centavos).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e fica revogada a Portaria nº 0197, de 30 de março de 2022.
Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da Lei.
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 18 de abril de 2022.
[assinado digitalmente]
ELIZETE XAVIER DOS SANTOS
Secretária Municipal Adjunta de Finanças
[assinado digitalmente]
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Municipal Adjunta de Administração
[assinado digitalmente]
Luísa Cassol
Advogada Assessora
Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

PORTARIA 0249 - NOMEAÇÃO DE AVALIADOR STRAPASSON IMÓVEIS LTDA - REVOGA A PORTARIA 0203 DE
2022
Publicação Nº 3839327

PORTARIA Nº 0249/2022
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MERCADO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso III, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega ao Secretário Adjunto de Finanças as atribuições dos Incisos
VIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV e A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO
MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021,
que delega ao Secretário Adjunto de Administração as atribuições dos Incisos VIII, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV
e XLIV, ambas atribuições constantes do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990, e,
CONSIDERANDO o Memorando Interno n° 16/2022 da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, o qual solicita nomeação de
perito avaliador representante do mercado imobiliário;
CONSIDERANDO a tramitação do Memorando n° 14.096/2022 no qual solicita-se nova nomeação de representante do mercado imobiliário
para fins de avaliação de imóvel, tendo em vista que não foi possível entrar em contato com o perito anteriormente nomeado.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear como perito avaliador representante do Mercado Imobiliário, para compor a Comissão Permanente de Avaliação de Bens
Imóveis STRAPASSON IMÓVEIS LTDA, CRECI/SC n° 3529-5, para aferição do valor de mercado, para fins de compra/venda do imóvel:
I – Lote Urbano nº 04-A, com área de 312,50 m², sem construções, sito na Rua Irmão Miguel Fidelis, Loteamento La Salle, Bairro Agostini,
na cidade de São Miguel do Oeste, matriculado conforme Certidão da Transcrição nº 39.821, de propriedade de Eliandro Marcos Prigol e
Leane Salete Rodul.
Parágrafo único. Ao final dos trabalhos o perito avaliador deverá emitir laudo técnico da avaliação.
Art. 2º O trabalho desempenhado pelo perito ora nomeado será remunerado mediante pagamento do valor de R$ 609,98 (seiscentos e
nove reais e noventa e oito centavos).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e fica revogada a Portaria nº 0203, de 30 de março de 2022.
Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da Lei.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 18 de abril de 2022.
[assinado digitalmente]
ELIZETE XAVIER DOS SANTOS
Secretária Municipal Adjunta de Finanças
[assinado digitalmente]
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Municipal Adjunta de Administração
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[assinado digitalmente]
Luísa Cassol
Advogada Assessora
Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

PROCESSO LICITATÓRIO 17/2022 - SAÚDE

Publicação Nº 3839956
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6EFD01A6DF86581BB9EB9AE81775C1230076612B

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 17/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2022
O Fundo Municipal de Saúde do Município de São Miguel do Oeste - SC, a partir do seu Gestor, leva ao conhecimento dos interessados que
realizou licitação na modalidade de Inexigibilidade de Licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de internação em
unidade de saúde mental/hospitalar, para o paciente E.O.G., portador de Esquizofrenia Catatonica e Doença de Crohn, conforme justificativa apresentada pela equipe de Alta Complexidade da Secretaria de Assistência Social e pelo Caps, para o período de 12 (doze) meses, de
acordo com o Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Contratado: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS
CNPJ nº 83.428.508/0001-12
Valor total de R$ 112.200,00 cento e doze mil e duzentos reais)
Licitação regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações vigentes. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de
Compras desta Municipalidade, situado na Rua Marcílio Dias, 1199, telefone (0xx49) 36312006.
São Miguel do Oeste /SC, 19 de abril de 2022.
ALFREDO SPIER
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

PROCESSO LICITATÓRIO 79/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PROCESSO LICITATÓRIO N° 79/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 43/2022

Publicação Nº 3839317
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D3D03DD473674AFC2DDFC64292BE329C6070CC4B

O Município de São Miguel do Oeste/SC, a partir da Secretária Adjunta de Administração, leva ao conhecimento dos interessados que fará
realizar licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS ETAPA MUNICIPAL DO JESC CATEGORIA 12/14 ANOS E 15/17 ANOS E MOLEQUE BOM DE BOLA, REALIZADAS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Cadastro das propostas: Às 08h do dia 26 de abril até às 08h15min do dia 06 de maio de 2022.
Abertura da sessão pública: Às 08h30min do dia 06 de maio de 2022.
Licitação regida pela Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações vigentes, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras desta Municipalidade, sito a Rua Marcílio Dias, nº 1199,
telefone (0xx49) 36312006, e o edital consta na íntegra no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, no qual os fornecedores deverão
cadastrar as propostas e acompanhar a sessão pública, e no site www.saomiguel.sc.gov.br.
São Miguel do Oeste/SC, 19 de abril de 2022.
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Adjunta de Administração

PROCESSO LICITATÓRIO 81/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PROCESSO LICITATÓRIO N° 81/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2022

Publicação Nº 3840180
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A772FF44ECEAE2FF51F3555318EBB770B3C8122B

O Município de São Miguel do Oeste/SC, a partir da Secretária Adjunta de Administração, leva ao conhecimento dos interessados que fará
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realizar licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS URBANAS METALICAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE LIXO ORGÂNICO E
RECICLÁVEL NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Cadastro das propostas: Às 08h do dia 27 de abril até às 08h15min do dia 09 de maio de 2022.
Abertura da sessão pública: Às 08h30min do dia 09 de maio de 2022.
Licitação regida pela Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações vigentes, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras desta Municipalidade, sito a Rua Marcílio Dias, nº 1199,
telefone (0xx49) 36312006, e o edital consta na íntegra no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, no qual os fornecedores deverão
cadastrar as propostas e acompanhar a sessão pública, e no site www.saomiguel.sc.gov.br.
São Miguel do Oeste/SC, 19 de abril de 2022.
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Adjunta de Administração

PROCESSO LICITATÓRIO 82/2022 - PREFEITURA
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 82/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022

Publicação Nº 3840425

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 84CC0A26880BD775F5BC647788E401CD7E72AD27

O Município de São Miguel do Oeste - SC, a partir da Secretária Adjunta de Administração, leva ao conhecimento dos interessados que
realizou licitação na modalidade dispensa de licitação tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MÃO DE OBRA PARA CERCAMENTO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO/
COLOCAÇÃO DE MOURÕES DE CONCRETO (COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO E MURETAS EM CANALETAS ESTRUTURAIS) E CERCA
EM TELA DE ALAMBRADO EM AÇO GALVANIZADO, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Contratado: : CONSTRUTORA BEM TE VI
CNPJ: 06.985.460/0001-00
Valor total de R$188.132,83 (cento e oitenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e três centavos).
Licitação regida pela Lei Federal n. 8.666/93 e alterações vigentes. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de
Compras desta Municipalidade, situado na Rua Marcílio Dias, 1199, telefone (0xx49) 36312006.
São Miguel do Oeste – SC, 19 de abril de 2022.
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Adjunta de Administração

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78/2022 - PREFEITURA
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
AVISO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 78/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2022
CREDENCIAMENTO Nº 05/2022

Publicação Nº 3840248

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B25AC9DD2348E3D0FB21C01C88587A8AA16DA511

O Município de São Miguel do Oeste/SC a partir da Secretária Adjunta de Administração, leva ao conhecimento dos interessados que realizará CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS, PRIVADAS, COOPERATIVAS DE CRÉDITO, ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL PÚBLICA (OSCIPS) E SOCIEDADES DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE (SCMEPP),
PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA JURO ZERO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.660/2019, LEI MUNICIPAL Nº 7.822/2021,
DECRETO MUNICIPAL Nº 9.792/2022, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Entrega dos envelopes: Até às 13h45min do dia 04 de maio de 2022.
Abertura: Às 14h do mesmo dia.
Licitação regida pela Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações vigentes. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento
de Compras desta Municipalidade, situada na Rua Marcílio Dias, nº 1199, telefone (0xx49) 36312006, e o edital consta na íntegra no site:
www.saomiguel.sc.gov.br
São Miguel do Oeste/SC, 19 de abril de 2022.
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Adjunta de Administração
Código TCE: B25AC9DD2348E3D0FB21C01C88587A8AA16DA511
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RESULTADO_FINAL_006

Publicação Nº 3839525

Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS EDITAL N° 006/2022
O Prefeito Municipal de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, Senhor Wilson Trevisan, no uso de suas atribuições e em conformidade com o disposto na legislação vigente, torna público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para seleção de Estagiários
Edital n° 006/2022.
Curso: Administração
Colocação

Candidato
Não houve inscritos.

Data de Nascimento

Fase/ Período

Média das Notas

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Colocação

Candidato
Não houve inscritos.

Data de Nascimento

Fase/ Período

Média das Notas

Data de Nascimento

Fase/ Período

Média das Notas

Candidato
Não houve inscritos.

Data de Nascimento

Fase/ Período

Média das Notas

Candidato
Não houve inscritos.

Data de Nascimento

Fase/ Período

Média das Notas

Curso: Arquitetura e Urbanismo
Colocação

Candidato
Não houve inscritos.

Curso: Ciência da Computação
Colocação

Curso: Ciências Contábeis
Colocação

Curso: Direito
Colocação
1°

Candidato
Suelen Caroline
Petrovski

Data de Nascimento
23/12/1997

Fase/ Período

9°

Média das Notas
6,93

Curso: Enfermagem
Colocação
1°
2°
3°
4°

Candidato
Júlia Zocolotto
Camila Schneider
Bruna de Lima Teleken
Keli Cristina Saatkamp
Ana Carolina Reolon
Cardona
Deisi Cristina dos
Santos
Talita Leão

5°
6°
7°

27/02/2003
05/06/2001
27/07/2000
01/05/2002

Data de Nascimento

Fase/ Período
3°
3°
9°
5°

Média das Notas
9,22
9,18
8,81
8,78

26/05/1999

7°

8,48

17/08/1995

7°

8,38

09/05/1999

7°

7,58

Curso: Engenharia Civil
Colocação

Candidato
Andrea Algauer

Data de Nascimento

Fase/ Período
Média das Notas
Desclassificado nos termos do item 3.2 e 4.1.1 do Edital 006/2022.

Curso: Pedagogia
Colocação

Candidato

Data de Nascimento

Fase/ Período

Média das Notas
9,66

1°

Luana Antunes Assumpção

09/09/1985

3°

2°
3°

Francieli Aline Fachin
Simone Bieleski

22/10/1998
14/04/1986

4°
7°

9,18
8,42

Candidato
Gabriel Zocolotto
Emanuelle Schenatto Nandi
Sabrina de Carli
Marco Antônio Schons Santos
Vitoria dos Santos Martins
Andriely Paula Cenatti Von
Dentz

Data de Nascimento
12/12/2004
01/07/2005
24/09/2004
20/06/2005
30/05/2005

Série
3° ano
3° ano
3° ano
2° ano
2° ano

Média das Notas
8,76
8,76
8,73
8,73
8,71

02/08/2004

3° ano

8,70

Ensino Médio
Colocação
1°
2°
3°
4°
5°
6°
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7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23º
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Letícia Gabriele de Ré Kochhann
Vitória Cristina Dellazari
Mingori
Victor Adriano Dellazari
Mingori
Rafael Massocco Mello
João Pedro Gonzatti Schneider
Leonardo Triches Milani
Maria Eduarda Tonsak
Larissa Kreuzberg de Bairros
Luana Kreuzberg de Bairros
Victor Alexandre Palma
Landwoigt
Isadora Breier Postay
Isabelli de Bona Dias
Nicole Sandra Birnsfeldt
Luana Liz Kelis
Isabelle Camargo Araujo do
Rosário
Kauan Bianchet Comunello
João Victor Stratmann Pavan
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13/04/2005

2° ano

8,69

15/08/2005

2° ano

8,67

15/08/2005

2° ano

8,60

23/01/2006

2° ano

8,57

23/10/2005

2° ano

8,54

09/11/2004
06/05/2005
24/07/2005
24/07/2005

3°
2°
2°
2°

ano
ano
ano
ano

8,40
8,30
8,29
8,05

22/06/2004

3° ano

7,90

23/06/2005
26/11/2004
16/03/2006
04/06/2005

2°
3°
2°
2°

ano
ano
ano
ano

7,85
7,80
7,80
7,76

29/11/2005

2° ano

7,57

28/02/2006
04/03/2005

2° ano
2° ano

7,18
6,72

João Victor Carboni
Alexandre Luft Duarte

Desclassificado nos termos do item 3.2 e 4.1.2 do
Edital 006/2022
Desclassificado nos termos do item 3.3 do Edital
006/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC.
Em, 18 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal
(assinado digitalmente)
Ines Carla Persch Theobald
Presidente da Comissão
(assinado digitalmente) Marialice Brassiani
Membro da Comissão
(assinado digitalmente)
Mônica Spiess
Membro da Comissão
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Saudades
Prefeitura
LEI ORDINÁRIA N. 2.425, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839311

LEI ORDINÁRIA N. 2.425, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
“DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS NO INTERIOR DOS VEÍCULOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SAUDADES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
MACIEL SCHNEIDER, Prefeito do Município de Saudades, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faz Saber, a todos os
habitantes deste município, que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e, eu, sanciono e promulgo a seguinte
LEI
Art. 1º. Fica proibido, para fins de promoção da segurança e conforto do usuário do transporte realizado com os veículos públicos, o consumo de bebidas alcóolicas no interior dos veículos públicos do município de Saudades/SC.
Parágrafo único. Entende-se como bebida alcoólica, toda e qualquer bebida que contenha algum teor alcoólico, envasada em qualquer tipo
de embalagem.
Art. 2º. Quando constatada a inobservância do preceituado no art. 1º, serão adotadas, na ordem elencada, as seguintes medidas:
I - o infrator será advertido sobre a infração, conforme a Lei;
II - em caso de recusa a se sujeitar à Lei, o infrator será convidado a se retirar do veículo;
III - caso sejam frustradas as medidas previstas nos itens I e II, será solicitada intervenção policial.
§ 1º Os Procedimentos de advertência, pedido para que o transgressor retire-se do veículo e solicitação de apoio policial à retirada do infrator, deverão ser realizados pelo motorista do veículo público, o qual tomará tais providências de forma imediata, procrastinando a questão
somente até a primeira possibilidade de parar o veículo em local permitido e seguro na via.
§ 2º Caso o infrator seja menor de idade, somente poderá ser retirado do veículo com o acompanhamento do responsável legal ou do
Conselho Tutelar.
§3º Ao infrator(a) que reincidir na proibição será aplicada multa no valor de 10 (dez) UFRM - Unidade Fiscal de Referência Municipal.
Art. 3º. O Poder Executivo promoverá campanha de conscientização visando ao cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 4º. É obrigatória a afixação de placas e/ou cartazes no interior dos veículos públicos abrangidos pela presente lei, em letras de formato
e tamanho legíveis, contendo o número da presente lei, as proibições nela contidas, bem como número de telefone da Ouvidoria Municipal,
para acatar denúncia de qualquer cidadão, além de outras providências.
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Saudades/SC, 19 de abril de 2022.
MACIEL SCHNEIDER
Prefeito Municipal
Esta Lei foi publicada e registrada em data supra.
MÁRCIO OTAIR HART
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA N. 186, DE 07 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839851

PORTARIA N. 186, DE 07 DE ABRIL DE 2022.
“CONCEDE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
MACIEL SCHNEIDER, Prefeito Municipal de Saudades, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com
a legislação vigente, especialmente, com disposto no art. 44, inciso VIII da Lei Orgânica do Município, e a Lei Complementar n. 06/2002 e
027/2009 e suas alterações,
RESOLVE:
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Art. 1º. Concede Função de Confiança ao Servidor Efetivo TARCISIO JOSÉ SCHUH, em razão do exercício de funções de FC III – Coordenador do Sistema de Controle Interno/Infraestrutura, a partir de Abril de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Saudades/SC, em 07 de abril de 2022.
MACIEL SCHNEIDER
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria em data supra
MARCIO OTAIR HART
Secretário de Fazenda e Administração

PORTARIA N. 187, DE 07 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839857

PORTARIA N. 187, DE 07 DE ABRIL DE 2022.
“CONCEDE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
MACIEL SCHNEIDER, Prefeito Municipal de Saudades, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal de 05, de abril de 1990, combinado com os artigos 69, inciso V e 82, da Lei Complementar n. 05/2002, alterado pelas Leis
Complementares n. 23, de 01 de abril de 2008 e Lei Complementar n. 68, de 26 de Maio de 2015;
RESOLVE:
Art. 1º. Concede aos servidores públicos abaixo identificados o adicional por tempo de serviço, concedido por anuênio de efetivo exercício
no serviço público do município, no percentual abaixo identificado, sobre o vencimento do cargo efetivo, a partir de abril de 2022:
SERVIDOR
CARLA RAQUEL DRUMM
CARMEN T. DE OLIVEIRA MULLER
CELSO JOSÉ MALLMANN
CLARICE T. MOHR
DANIELA TERNUS
DANIELE RAMME MOHR
DENISE CRISTINA S. WAGNER
FERNANDA WEBER
INESIO MALLMANN
IRINEU KOLLETT
IVAN JOSÉ KERCHER
IVANILDO DA SILVA
JORGE SEHN
LIANE KOTHE
LINO KAMER
LISONIA AMALIA RAMBO HOHN
MÁRCIA INÊS FELDKIRCHER
PEDRO GABRIEL HEINZEN
SANDRA INÊS KESSLER
SANDRA ISABEL RUVER BERGMANN
VANDERLEI SPIES

PERCENTUAL (%)
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente portaria serão usados recursos do orçamento vigente.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Saudades/SC, 07 de abril de 2022.
MACIEL SCHNEIDER
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria em data supra.
MÁRCIO OTAIR HART
Secretário de Fazenda e Administração
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PORTARIA N. 188, DE 11 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839859

PORTARIA N. 188, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
“DISPÕE SOBRE DEMISSÃO DE SERVIDOR CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
MACIEL SCHNEIDER, Prefeito Municipal de Saudades, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que a Lei Orgânica Municipal lhe
confere;
CONSIDERANDO o pedido formulado pelo servidor, protocolado sob nº 312, em 11 de abril de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica demitido do cargo ACT de Professor a Servidora CLEONICE DONHAUSER, a partir de 14 de abril de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, estando às verbas rescisórias a disposição do servidor na Tesouraria Municipal.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Saudades/SC, em 11 de abril de 2022.
MACIEL SCHNEIDER
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria em data supra.
MARCIO OTAIR HART
Secretário de Fazenda e Administração

PORTARIA N. 189, DE 11 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839860

PORTARIA N. 189, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
“CONCEDE LICENÇA PRÊMIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
MACIEL SCHNEIDER, Prefeito Municipal de Saudades, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto no
art. 93 da Lei complementar n. 5/2002, alterada pela Lei complementar nº. 37/2011.
CONSIDERANDO o requerimento com pedido de licença prêmio formulado sob o nº 307, em 11 de abril de 2022;
R E S OL V E:
Art. 1º. Conceder Licença Prêmio ao servidor LINO KAMER, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pelo período de trinta dias (30), a partir do dia 02 de maio de 2022.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Saudades/SC, 11 de abril de 2022.
MACIEL SCHNEIDER
Prefeito Municipal
Registrado e publicado nesta Secretaria em data supra.
MÁRCIO OTAIR HART
Secretário Fazenda e Administração

PORTARIA N. 190, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839863

PORTARIA N. 190, DE 12 DE ABRIL DE 2022.
“CONCEDE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
MACIEL SCHNEIDER, Prefeito Municipal de Saudades, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990;
CONSIDERANDO requerimento protocolado sob nº 318/2022 e cópia do certificado de conclusão do Curso de Pós-Graduação.
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RESOLVE:
Art. 1º. Conceder o adicional de escolaridade a Aline Biazebetti, ocupante do cargo de ACT Agente Educativa, correspondente a 15% sobre
o vencimento inicial, pago em verba própria, em virtude da conclusão do Curso de Pós-Graduação, a partir de abril de 2022.
Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Portaria, serão utilizados recursos do orçamento vigente.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Saudades/SC, em 12 de abril de 2022.
MACIEL SCHNEIDER
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria em data supra.
MARCIO OTAIR HART
Secretário de Fazenda e Administração

PORTARIA N. 191, DE 13 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839865

PORTARIA N. 191, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
“CONCEDE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
MACIEL SCHNEIDER, Prefeito Municipal de Saudades, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990;
CONSIDERANDO requerimento protocolado sob nº 324/2022 e cópia do certificado de conclusão do Curso de Graduação.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder o adicional de escolaridade a Daiana Cristiana Eckert Siqueira, ocupante do cargo de ACT Agente Educativa, correspondente a 10% sobre o vencimento inicial, pago em verba própria, em virtude da conclusão do Curso de Graduação, a partir de abril de 2022.
Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Portaria, serão utilizados recursos do orçamento vigente.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Saudades/SC, em 13 de abril de 2022.
MACIEL SCHNEIDER
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria em data supra.
MARCIO OTAIR HART
Secretário de Fazenda e Administração

PORTARIA N. 192, DE 14 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839868

PORTARIA N. 192, DE 14 DE ABRIL DE 2022.
“CONCEDE LICENÇA PRÊMIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
MACIEL SCHNEIDER, Prefeito Municipal de Saudades, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto Lei
complementar n. 111/2020.
CONSIDERANDO o requerimento com pedido de licença prêmio formulado sob o nº 328, em 14 de abril de 2022;
CONSIDERANDO o disposto a Lei Complementar n. 111, de 28 de fevereiro de 2020, que acrescenta o §6 ao art. 90, da Lei complementar
nº 07/2022.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Licença Prêmio em Pecúnia a ODETE INÊS EICHWALD HERMES, ocupante do cargo de Assistente Educativa, lotado na
Secretaria da Educação.
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Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Saudades/SC, 14 de abril de 2022.
MACIEL SCHNEIDER
Prefeito Municipal
Registrado e publicado nesta Secretaria em data supra.
MÁRCIO OTAIR HART
Secretário Fazenda e Administração

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAUDADES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1431/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022

Publicação Nº 3841173
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2F81382AC2BABFACA623E512D3B7B4DE7800134B

O Município de Saudades, SC, a partir do Prefeito Municipal, leva ao conhecimento dos interessados que fará licitação na Modalidade de
Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Cadastro das Propostas: das 08:00h do dia 20 de abril de 2022 até às 08:00h do dia 10 de maio de 2022.
Abertura da sessão pública: Às 08:00h do dia 10 de maio de 2022.
Legislação: A presente licitação está legalmente vinculada à Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações vigentes, Lei
Complementar nº 123/2002 e suas alterações e pelo Decreto Federal nº 1.024/2019.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamentos de Compras e Licitações desta Municipalidade, sito a Rua Castro Alves,
nº 279, Centro ou pelo telefone (0xx49) 3334-3600, e o edital consta na íntegra no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, no qual os
fornecedores deverão cadastrar as propostas e acompanhar a sessão pública, no site www.saudades.sc.gov.br
Saudades, SC, 20 de abril de 2022.
MACIEL SCHNEIDER
Prefeito Municipal
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Schroeder
Prefeitura
ATA N° 002/2022 DA COMISSÃO DE ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS PARA CONCESSÃO DE AUXILIO
FINANCEIRO PARA ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO

Publicação Nº 3839940

ATA N° 002/2022 DA COMISSÃO DE ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS PARA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNOS QUE
CURSAM O ENSINO SUPERIOR EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO.
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se, na Biblioteca Pública Municipal Cruz e Sousa de Schroeder, os membros da Comissão de Análise de Requerimentos para Concessão de Auxílio Financeiro para Alunos
que Cursam o Ensino Superior em Nível de Graduação, sendo Sra. Cristiani Feustel, Sra. Franciele Carla Tomazeli Cascaes, Sra Luciana
Antunes de Lima e Sra. Teila Sarita Tomaselli para deliberar sobre o protocolo 1.200/2022 submetido pelo servidor Fabio Luiz Albrecht. Com
relação à solicitação do servidor Fabio Luiz Albrecht, de acordo com a Lei nº 1383/2003 não fará jus ao benefício da presente Lei quem já
foi contemplado com idêntico benefício em outro curso superior, salvo os que atendam interesses da municipalidade, que serão analisados
por Comissão Especial designada pelo Chefe do Poder Executivo. Desta forma, esta Comissão solicitou um parecer jurídico que foi emitido
no dia 28 de março de 2022 sob despacho nº 6 do protocolo 1.200/2022 a solicitação foi enviada ao gabinete para análise do interesse
do Município, e através da resposta sob despacho nº 7 do protocolo 1.200/2022 recebida em 29 de março de 2022, entendemos que, não
havendo interesse da municipalidade, o solicitante não se enquadra nos requisitos para o recebimento da bolsa de estudos. Assim, em
concordância com o documento, esta Comissão indefere o pedido de auxílio financeiro em questão. Eu, Franciele Carla Tomazeli Cascaes,
lavrei a presente ata e juntamente com a comissão, após lida e aprovada, rubrico e assino.
Cristiani Feustel
Franciele Carla Tomazeli Cascaes
Luciana Antunes de Lima
Teila Sarita Tomaselli
Viviane Lessmann

Ausência justificada

DIRETORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO DE SCHROEDER – PROCON EDITAL DE
NOTIFICAÇÃO 010/2022

Publicação Nº 3839510

DIRETORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO DE SCHROEDER – PROCON
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 010/2022
PROCON-SCHROEDER, sito à Rua Blumenau, nº 320, Centro, Schroeder; SC, através da Diretora, Eduarda Pasold, com fundamento no
artigo 42, §2º do Decreto Federal 2.181/97, faz saber que perante esse órgão, tramita a reclamação nº 007/2020, tendo como Consumidor Amarildo Manoel Pedro, inscrito no CPF sob nº 017.436.639-60 e Fornecedor Club Vip Turismo Brasil Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº
20.816.098/0001-67. Por este Edital fica INTIMADA a reclamada Misael Monteiro Dias para: Tendo em vista a ausência de resposta do ofício
036/2021 (fls. 41/59), com fundamentação legal no §2º do art. 47, do Decreto Municipal 2.139/2010, estimo a renda bruta mensal da reclamada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Assim sendo, na conformidade do mesmo parágrafo do artigo supracitado, abre-se o prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do presente, para a reclamada, querendo, impugnar o valor arbitrado, mediante comprovação documental idônea. E para que chegue ao conhecimento do interessado e não alegue ignorância, mandou passar o presente Edital que será afixado no mural do PROCON-SCHROEDER, disponibilizado no link do PROCON-Schroeder inserido dentro do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Schroeder e publicado uma vez no Diário
Oficial dos Municípios de Santa Catarina. Eu, Eduarda Pasold, que fiz digitar e Eduarda Pasold, Diretora do PROCON, assina o presente.
Schroeder, 19 de abril de 2022.
EDUARDA PASOLD
Procon de Schroeder/SC
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Publicação Nº 3839886

DECRETO Nº 5.861/2022, DE 5 DE ABRIL DE 2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
GERAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2022.
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na
Lei Municipal nº 2.553/2021 de 8 de novembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R$ 6.305,87 (seis mil trezentos
e cinco reais e oitenta e sete centavos) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
09.02.08.244.0015.2.064 - Gestão SUAS

...............................................................................................................................................................................
de Consumo ......................................................................................
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.03.0063 - Material
R$
143,00

...............................................................................................................................................................................
de Consumo ......................................................................................
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.03.0052 - Material
R$
76,30

09.02.08.244.0015.2.065 - Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS)
...............................................................................................................................................................................
Tributarias e Contributivas ......................................................................................
3.3.90.47.00.00.00.00 - 00.03.0051 - Obrigacoes
R$
2.983,20

...............................................................................................................................................................................
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica ......................................................................................
3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.03.0232 - Outros
R$
675,00

...............................................................................................................................................................................
de Consumo ......................................................................................
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.03.0051 - Material
R$
273,25

...............................................................................................................................................................................
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica ......................................................................................
3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.03.0051 - Outros
R$
27,26

...............................................................................................................................................................................
de Consumo ......................................................................................
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.03.0232 - Material
R$
395,69

09.02.08.244.0015.2.066 - Proteção Social Básica (CRAS)
...............................................................................................................................................................................
de Consumo ......................................................................................
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.03.0220 - Material
R$
175,00

...............................................................................................................................................................................
de Consumo ......................................................................................
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.03.0043 - Material
R$
228,47

...............................................................................................................................................................................
de Consumo ......................................................................................
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.03.0220 - Material
R$
44,70

...............................................................................................................................................................................
e Material Permanente ......................................................................................
4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.03.0220 - Equipamentos
R$
1.284,00

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do
Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.
Schroeder, 5 de Abril de 2022.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

DENILSON WEISS
Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por

SUZANA PEREIRA LOPES
Assessora Jurídica
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Publicação Nº 3839880

DECRETO Nº 5.862/2022, DE 7 DE ABRIL DE 2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
GERAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2022.
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na
Lei Municipal nº 2.553/2021 de 8 de novembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R$ 128.962,37 (cento e vinte e
oito mil novecentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos) para a(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):
08 - SECRETARIA MUN DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
08.02 - DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL
08.02.18.541.0006.2.039 - Manutenção da Coleta de Lixo

...............................................................................................................................................................................
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica ......................................................................................
3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.03.0225 - Outros
R$
128.962,37

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do
Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.
Schroeder, 7 de Abril de 2022.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

DENILSON WEISS
Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por

SUZANA PEREIRA LOPES
Assessora Jurídica
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Publicação Nº 3839894

DECRETO Nº 5.870/2022, DE 14 DE ABRIL DE 2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
GERAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2022.
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na
Lei Municipal nº 2.553/2021 de 8 de novembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R$ 28.288,56 (vinte e oito mil
duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) para a(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):
05 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
05.02.12.122.0003.2.009 - Manutenção das Ações do Gabinete da Secretaria de Educação e Cultura

...............................................................................................................................................................................
de Consumo ......................................................................................
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Material
R$
15.000,00
05.04 - ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR
05.04.12.365.0003.1.004 - Reforma, Ampliações e Construções de CEIM

...............................................................................................................................................................................
e Instalacoes ......................................................................................R$
4.4.90.51.00.00.00.00 - 00.03.0036 - Obras
8.888,56

05.04.12.365.0003.2.016 - Manutenção dos Centros de Educação Infantil
...............................................................................................................................................................................
e Material Permanente ......................................................................................
4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.01.0001 - Equipamentos
R$
200,00
07 - SECRETARIA MUN DE AGRIC IND COMÉRCIO
07.02 - DIRETORIA DE AGRICULTURA
07.02.20.606.0005.2.036 - Manutenção do Setor de Agricultura

...............................................................................................................................................................................
Tributarias e Contributivas ......................................................................................
3.3.90.47.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Obrigacoes
R$
4.200,00

Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados
recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
05 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
05.02.12.122.0003.2.009 - Manutenção das Ações do Gabinete da Secretaria de Educação e Cultura

...............................................................................................................................................................................
Judiciais ......................................................................................R$
3.3.90.91.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Sentencas
15.000,00
05.04 - ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR
05.04.12.365.0003.2.016 - Manutenção dos Centros de Educação Infantil

...............................................................................................................................................................................
de Consumo ......................................................................................
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0001 - Material
R$
200,00

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2295

07 - SECRETARIA MUN DE AGRIC IND COMÉRCIO
07.02 - DIRETORIA DE AGRICULTURA
07.02.20.606.0005.2.036 - Manutenção do Setor de Agricultura

............................................................................................................................................................................
de Consumo ......................................................................................
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Material
R$
4.200,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do
Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.
Schroeder, 14 de Abril de 2022.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

DENILSON WEISS
Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por

SUZANA PEREIRA LOPES
Assessora Jurídica

Câmara Municipal
RESOLUÇÃO N. 001/2022

Publicação Nº 3839908

RESOLUÇÃO N. 001/2022
ALTERA O ART. 3º DA RESOLUÇÃO N. 001/2011, QUE CONCEDE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SCHROEDER E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Schroeder, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE:
Art. 1º O art. 3º da Resolução n. 001/2011 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º O valor mensal do auxilio-alimentação corresponderá a R$ 484,87 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).
Art. 2º Revoga-se a Resolução n. 002, de 28 de março de 2016.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/6/2008,
com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.
Schroeder, 11 de abril de 2022.
Ver. Manoel Ednilson Burgardt Ana Cláudia Locilha de Oliveira
Presidente Secretária
Ver. Everaldo Manoel Coelho
Suplente Secretário
Aprovada em única votação: _____/_____/_____
Publicada em: _____/_____/____
JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de Resolução visa adequar o valor do Auxílio-Alimentação dos servidores da Câmara de Vereadores de Schroeder, considerando-se que o mesmo encontra-se defasado.
Dessa forma, propõe-se a aplicar o mesmo índice concedido aos servidores do Poder Executivo, para efetuar a correção do valor do
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auxilio-alimentação, referente à desvalorização da moeda em decorrência da inflação do período.
Nesse sentido, conclamamos os nobres pares para a aprovação da Resolução em comento.
Schroeder, 11 de abril de 2022.
Ver. Manoel Ednilson Burgardt Ana Cláudia Locilha de Oliveira
Presidente Secretária
Ver. Everaldo Manoel Coelho
Suplente Secretário
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Seara
Prefeitura
DECRETO Nº 2452

Publicação Nº 3839491

DECRETO Nº 2452, DE 19 DE ABRIL DE 2022
Abre crédito adicional suplementar por conta
da anulação de dotação orçamentária no valor
de R$ 65.000,00
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA, Estado de Santa Catarina, e no uso de suas
atribuições e nos termos inciso II e III do art. 31 da Lei 2.114, de 10 de novembro de 2021 que dispõe
sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2022 – LDO e dá outras providências, e
combinado com alínea “a”, do inciso IV, do art. 4° da Lei 2127 de 20/12/2021, que Estima a Receita e
Fixa a Despesa para o exercício de 2022 – LOA e com o inciso I § 1° do art. 43 da Lei Federal
4.320/64, de 17 de março de 1964,
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto o seguinte crédito adicional suplementar:
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unidade: 001 - Departamento da Cidade
Projeto Atividade: 2254 - Gestão dos Recursos e Projetos para Rede de Iluminação Publica
Modalidade: (130) 339000000000000000 - Aplicações diretas
60.000,00
TOTAL ........................................................................... R$ 60.000,00
dotação:

Art. 2º - O crédito constante no artigo anterior será aberto por conta da anulação da seguinte

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unidade: 001 - Departamento da Cidade
Projeto Atividade: 2254 - Gestão dos Recursos e Projetos para Rede de Iluminação Publica
Modalidade: (221) 449000000000000000 - Aplicações diretas
60.000,00
TOTAL ........................................................................... R$ 60.000,00
Art. 3º - Fica aberto o seguinte crédito adicional suplementar:
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal
Projeto Atividade: 2218 - Ações de Modernização e Otimização da Administração Superior
Modalidade: (191) 449000000000000000 - Aplicações diretas
5.000,00
TOTAL ........................................................................... R$ 5.000,00

dotação:

Art. 4º - O crédito constante no artigo anterior será aberto por conta da anulação da seguinte

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal
Projeto Atividade: 2218 - Ações de Modernização e Otimização da Administração Superior
Modalidade: (13) 319000000000000000 - Aplicações diretas
5.000,00
TOTAL ........................................................................... R$ 5.000,00
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Art. 5º - O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Seara, em 19 de abril de 2022.

Registra-se e Publica-se
Em 19 de abril de 2022

EDEMILSON CANALE
Prefeito

Dirlei Giombelli Wildner
Secretária de Administração
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Publicação Nº 3840635

DECRETO Nº 2453, DE 19 DE ABRIL DE 2022
Abre crédito adicional suplementar por conta
do superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial de exercícios anteriores no valor de
R$ 771.914,61
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA, Estado de Santa Catarina, e no uso de suas
atribuições e nos termos inciso II e III do art. 31 da Lei 2.114, de 10 de novembro de 2021 que dispõe
sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2022 – LDO e dá outras providências, e
combinado com alínea “a”, do inciso IV, do art. 4° da Lei 2127 de 20/12/2021, que Estima a Receita e
Fixa a Despesa para o exercício de 2022 – LOA e com o inciso I § 1° do art. 43 da Lei Federal
4.320/64, de 17 de março de 1964,
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto o seguinte crédito adicional suplementar:
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal
Projeto Atividade: 2203 - Ações de Gestão do Convênio com o Corpo de Bombeiro Militar
do Estado de Santa Catarina
Modalidade: (420) 449000000000000000 - Aplicações diretas
662.919,68
TOTAL ........................................................................... R$ 662.919,68
Art. 2º - O crédito constante no artigo anterior será aberto por conta da seguinte fonte de
recursos:
Fonte: 03640786 - Conv. Corpo de Bombeiros Militar
662.919,68
TOTAL ........................................................................... R$ 662.919,68
Art. 3º - Fica aberto o seguinte crédito adicional suplementar:
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal
Projeto Atividade: 2203 - Ações de Gestão do Convênio com o Corpo de Bombeiro Militar
do Estado de Santa Catarina
Modalidade: (421) 449000000000000000 - Aplicações diretas
108.994,93
TOTAL ........................................................................... R$ 108.994,93
Art. 4º - O crédito constante no artigo anterior será aberto por conta da seguinte fonte de
recursos:
Fonte: 03640808 - Conv. Corpo de Bombeiros Militar - Sup.
108.994,93
Financeiro
TOTAL ........................................................................... R$ 108.994,93
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Art. 5º - O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Seara, em 19 de abril de 2022.

Registra-se e Publica-se
Em 19 de abril de 2022

EDEMILSON CANALE
Prefeito

Dirlei Giombelli Wildner
Secretária de Administração
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Publicação Nº 3840642

DECRETO Nº 2454 DE 19 DE ABRIL DE 2022
Dispõe sobre a regulamentação da Lei
Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 Lei
de
Licitações
e
Contratos
Administrativos, no âmbito do Município
de Seara.
O PREFEITO DE SEARA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
conferidas no inciso X do art. 108, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a necessidade
de regulamentação da Lei Federal n° 14.133 de 1º de abril de 2021,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
SEÇÃO I
Do Objeto e Âmbito de Aplicação
Art. 1º Este Decreto regulamenta a aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021, que
dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo do
Município Seara/SC.
Parágrafo único. Nas contratações públicas realizadas pelo Município de Seara/SC
deverão ser observados os preceitos normativos deste Decreto e da Lei n.º 14.133/2021 – Lei de
Licitações e Contratos Administrativos.
Art. 2º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta e
indireta do Poder Executivo Municipal.
Art. 3º Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da
impessoalidade, legalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da
probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da
segregação de funções, da motivação, da vinculação ao Edital, do julgamento objetivo, da
segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da
economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do
Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 –Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro .
CAPÍTULO II
DA ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
ADMINISTRATIVA
Art. 4º Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de Contratação,
incumbe a condução da fase externa do processo licitatório, incluindo o recebimento e o
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julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado,
o exame de documentos, cabendo-lhes ainda:
I – conduzir a sessão pública;
II – receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao
Edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração
desses documentos;
Edital;

III – verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no
IV – coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso;
V - verificar e julgar as condições de habilitação;

VI – sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos de habilitação e sua validade jurídica;
VII – receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade
competente quando mantiver sua decisão;
VIII – indicar o vencedor do certame;
IX – conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
X – encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor
a sua adjudicação e homologação.
§ 1º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo, e poderá ser
constituída nos casos previstos em legislação, cabendo-lhe, no que competir, as atribuições
listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas inerentes a essa modalidade.
§ 2º Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação, além dos
procedimentos auxiliares a que se refere a Lei n.º 14.133/2021, a instrução dos processos de
contratação direta nos termos do art. 72 da citada Lei.
§ 3º O Agente de Contratação, assim como os membros da Comissão de Contratação,
poderão ser servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes do Município.
§ 4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que
julgarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno
para o desempenho das funções.
§ 5º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável pela
condução do certame será designado Pregoeiro.
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Art. 5º Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de
contratos de que trata a Lei n.º 14.133/2021, a autoridade municipal observará o seguinte:
I – preferencialmente servidores efetivos da Administração Pública Municipal
devendo considerar a formação acadêmica ou técnica, o conhecimento ou experiência em relação
ao objeto contratado;
II – a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público
para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de contratação; e
III – previamente à designação, verificar-se-á o comprometimento concomitante do
agente com outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua responsabilidade, com
vistas a uma adequada fiscalização contratual.
CAPÍTULO III
DOS PARÂMETROS PARA CONSTRUÇÃO E GERÊNCIA DO PLANO DE
CONTRATAÇÕES ANUAL
Art. 6º O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o objetivo de
racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento
com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.
§ 1º Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, observar-se-á
como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 1, de 10 de
janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia ou outro ato que vier a
substituí-la.
§ 2º Na elaboração do Plano de Contratações Anual a Administração fará previsão
dos processos licitatórios que pretende deflagrar naquele exercício, aplicando o benefício do art.
48, incisos I e III, e § 3º da Lei complementar 123/2006, a fim de garantir o planejamento
estratégico para tais contratações, levando em consideração a existência de itens com valor de até
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e outras hipóteses previstas na legislação de regência.
§ 3º O Plano de Contratações Anual será editado em forma de regulamento, prevendo
calendário anual de licitações, que levará em consideração as contratações recorrentes do órgão
administrativo, excetuando-se as demandas imprevisíveis, extraordinárias e urgentes que serão
contratadas mesmo sem previsão no calendário anual de licitações, observando-se a modalidade
de licitação adequada para atender à necessidade.
§ 4º As demandas para elaboração do Plano de Contratações Anual serão
encaminhadas pelos setores requisitantes ao setor de licitações, que deverá analisar as
necessidades promovendo diligências necessárias para elaboração do calendário de licitações.
§ 5º A Administração Municipal poderá, desde que justificado nos autos do processo
respectivo, afastar a aplicação do Plano de Contratações Anual naquilo que for incompatível com
a sua forma de atuação, observados os princípios gerais de licitação e a legislação respectiva.
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CAPÍTULO IV
DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Art. 7º. O estudo técnico preliminar (ETP) é o documento constitutivo da primeira
etapa do planejamento de uma contratação, o qual deverá evidenciar o problema a ser resolvido e
a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da
contratação, bem como contemplar, no mínimo, as seguintes informações:
I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido
sob a perspectiva do interesse público;
II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre
que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;
III - requisitos da contratação;
IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de
cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras
contratações, de modo a possibilitar economia de escala;
V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e
justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;
VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários
referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão
constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão
da licitação;
VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à
manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;
VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;
IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;
X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do
contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e
gestão contratual;
XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;
XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística
reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;
XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o
atendimento da necessidade a que se destina.
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§ 1º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos
incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos
previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas.
§ 2º Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo
técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da
alternativa mais vantajosa.
§ 3º Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar estudo técnico preliminar aplicase à aquisição de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação e contratações de
soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, ressalvado o disposto no art. 8º
deste Decreto.
casos:

Art. 8º A elaboração do Estudo Técnico Preliminar será opcional nos seguintes

I – Contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem
nos limites dos incisos I e II e nas hipótese dos incisos VII e VIII do art. 75 da Lei n.º
14.133/2021.
II – Contratação de licitante remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei
n.º 14.133/2021;
III – Quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de termo aditivo ou
apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais relativas a serviços
contínuos;
Parágrafo único. Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de
obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição
dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser
realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de
projetos.
CAPÍTULO V
DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS
Art. 9º O Município poderá elaborar catálogo eletrônico de padronização de
compras, serviços e obras, para ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de
menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios
da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos.
§ 1º Na ausência de elaboração de catálogo eletrônico pelo Município, será admitida
a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal.
§ 2º A não utilização do catálogo eletrônico de padronização deverá ser justificada
por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório.
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CAPÍTULO VI
BENS DE CONSUMO NAS CATEGORIAS DE
QUALIDADE COMUM E DE LUXO
Art. 10. Tendo como referência o Decreto Federal nº 10.818 de 27 de setembro de
2021 para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I – bem de luxo: bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda,
identificável por meio de características tais como:
a) ostentação;
b) opulência;
c) forte apelo estético; ou
d) requinte;
II – bem de qualidade comum: bem de consumo com baixa ou moderada
elasticidade-renda da demanda;
critérios:
dois anos;

III – bem de consumo: todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes
a) durabilidade: em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no prazo de

b) fragilidade: facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou com
perda de sua identidade;
c) perecibilidade: sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à
deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo;
d) incorporabilidade: destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas
características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete prejuízo à essência do
bem principal; ou
e) transformabilidade: adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou
matéria intermediária para a geração de outro bem; e
IV – elasticidade-renda da demanda: razão entre a variação percentual da quantidade
demandada e a variação percentual da renda média.
Art. 11. O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo,
conforme conceituado no inciso I do caput do art. 10 deste Decreto:
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I – relatividade econômica: variáveis econômicas que incidem sobre o preço do bem,
principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de acesso ao bem; e
II – relatividade temporal: mudança das variáveis mercadológicas do bem ao longo
do tempo, em função de aspectos como:
a) evolução tecnológica;
b) tendências sociais;
c) alterações de disponibilidade no mercado; e
d) modificações no processo de suprimento logístico.
Art. 12. Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado na
definição do inciso I do caput do art. 10 do presente Decreto:
I – for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade
comum de mesma natureza; ou
II – tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do
órgão ou da entidade.
Art. 13. É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo,
nos termos do disposto neste Decreto.
Art. 14. As unidades de contratação dos órgãos e das entidades, em conjunto com as
unidades técnicas, identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos documentos de
formalização de demandas antes da elaboração do plano de contratações anual de que trata o
inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133/2021.
Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo de
luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização de demandas retornarão
aos setores requisitantes para supressão ou substituição dos bens demandados.
CAPÍTULO VII
DA PESQUISA DE PREÇOS
Art. 15. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, os
parâmetros previstos no art. 23 da Lei n.º 14.133/2021, são autoaplicáveis, no que couber.
Art. 16. No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia
observar-se-á o estabelecido pelo §2º do artigo 23 da Lei 14.133/2021.
Parágrafo único. Para aferição de preços na base nacional das notas fiscais
eletrônicas, a Administração considerar-se-á válidas as notas fiscais de contratações não superior
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a 1 (um) ano da data da consulta, considerando a necessidade de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro dos preços praticados
Art. 17. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em
geral adotar-se-á, para a obtenção do preço estimado, cálculo que incida sobre um conjunto de
três ou mais preços, oriundos de um ou mais parâmetros de que trata o § 1º do art. 23 da Lei n.º
14.133/2021, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente
elevados, por meio de justificativa.
Art. 18. A partir dos preços obtidos na forma estabelecida nos artigos anteriores, o
valor estimado poderá ser, a critério da Administração, a média/mediana ou o menor dos valores
da pesquisa de preços, podendo ainda ser utilizados outros critérios ou métodos, exceto quando
previsto método de cálculo específico pela legislação.
Art. 19 Caso não seja possível a coleta da quantidade mínima de preços, serão
utilizados aqueles eventualmente obtidos para a mencionada contratação, mediante a
comprovação de tentativa de obtenção, certificando-se que o preço final esteja compatível com o
valor de mercado.
Art. 20. Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços com
dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o
disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do
Ministério da Economia.
Art. 21. A pesquisa de preços é dispensável nas hipóteses do §7º do artigo 75 e no §
2º do art. 95 da Lei n.º 14.133/2021, cujo valor estabelecido será atualizado pelo INPC/IBGE,
tendo por data base 1º de abril.
Art. 22. Na elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia
a serem realizadas em âmbito municipal, quando se tratar de recursos próprios, observar-se-á
como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril
de 2013, e na Portaria Interministerial 13.395, de 5 de junho de 2020.
CAPÍTULO VIII
PROGRAMA DE INTEGRIDADE
Art. 23 Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, assim
consideradas aquelas cujo valor estimado supera R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), o
Edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante
vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, adotando-se como
parâmetro normativo para a elaboração do programa e sua implementação, no que couber, o
disposto no Capítulo IV do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015, ou norma que
venha a substituí-lo.
Parágrafo único. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o início da
implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela Administração, sem
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prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função de inadimplemento de obrigação
contratual, observado o contraditório e ampla defesa.
CAPÍTULO IX
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
Art. 24. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação de
serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o Edital poderá, a
critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5% da mão de obra responsável pela
execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica
ou oriundos e/ou egressos do sistema prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo
instrumento convocatório.
CAPÍTULO X
DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO
Art. 25. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida
do objeto licitado, tais como custos indiretos, despesas de manutenção, utilização, reposição,
depreciação e impacto ambiental, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio
para a Administração Pública Municipal.
§ 1º A seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso
para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, deve ser
considerada ainda na fase de planejamento da contratação, a partir da elaboração do estudo
técnico preliminar e do termo de referência.
§ 2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e
impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como históricos de contratos
anteriores, estatísticas disponíveis, informações constantes de publicações especializadas,
métodos de cálculo usualmente aceitos ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos
técnicos e acadêmicos, dentre outros.
§ 3º Para consideração de menor dispêndio para a Administração Pública, os
produtos que possuam histórico de depreciação prematura ou elevadas despesas com
manutenções, considerando contratações anteriores de quaisquer órgãos da Administração
Pública, mesmo que tenham o menor preço no certame poderão ser desconsiderados, observadas
as normas previstas no Edital de licitação.
§ 4º Os critérios a serem utilizados para aferição do menor dispêndio devem
considerar pontuação em índices específicos, tais como desempenho, resistência, durabilidade,
eficiência, histórico de manutenções, fundamentando a seleção do produto que ofereça melhor
custo-benefício para a atividade administrativa.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2310

§ 5º A avaliação dos parâmetros que indiquem o ciclo de vida útil do objeto licitado,
será realizada por comissão designada para tal finalidade, composta preferencialmente por
servidores com conhecimento técnico sobre o produto licitado.
CAPÍTULO XI
DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO
Art. 26. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na execução
de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica.
§ 1º O critério de julgamento de que trata este artigo será adotado quando o estudo
técnico preliminar demonstrar que a qualidade técnica das propostas supere os requisitos
mínimos estabelecidos no Edital e sejam relevantes aos fins pretendidos pela Administração, nas
licitações para contratação de:
I – serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual;
II – serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio
restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação;
III – bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação;
IV – obras e serviços especiais de engenharia;
V – objetos que admitam soluções específicas, alternativas e variações de execução,
com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade,
produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser
adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no Edital de
licitação.
§ 2º No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as
propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, na
proporção máxima de 70% (setenta por cento) de valoração para a proposta técnica.
§ 3º Para avaliação do desempenho pretérito na execução de contratos com a
Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica, o disposto nos §§ 3º e 4º do
art. 88 da Lei n.º 14.133/2021, cabendo ao Edital da licitação detalhar a forma de cálculo da
pontuação técnica.
CAPÍTULO XII
DOS CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DA EXEQUILILIDADE DAS PROPOSTAS
Art. 27. Nas licitações realizadas pela Administração Municipal não se admitirá
proposta que apresente preços globais ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
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exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
Parágrafo único. Para fins de verificação da exequibilidade das propostas, no caso de
obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, admitindo-se
prova em contrário, mediante diligências ou requisições, nas quais fique demonstrada a
exequibilidade.
Art. 28. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, poderá ser exigida
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da
proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.
Art. 29. No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de
avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos
e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços
unitário e global a ser fixado no Edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.
Art. 30. Considera-se sobrepreço o orçado para licitação ou contratado em valor
expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 (um) item, se a
licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a
licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada.
CAPÍTULO XIII
DOS PARÂMETROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO
FINANCEIRO DO CONTRATO
Art. 31. O reequilíbrio econômico-financeiro, recomposição de preços ou revisão é o
meio para se restabelecer o equilíbrio da equação financeira da relação firmada entre a
Administração e o contratado, quando houver impacto na execução do objeto contratado e
dificulte a continuidade ou regularidade na efetivação dos escopos iniciais da contratação.
Art. 32. O reequilíbrio de preços somente poderá ser concedido caso ocorram
oscilações imprevisíveis ou previsíveis com consequenciais incalculáveis que venham a
ocasionar o desequilíbrio econômico-financeiro dos preços praticados, devidamente
comprovados pelo interessado.
Art. 33. Considera-se reajustamento em sentido estrito a forma de manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção
monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção,
admitida a adoção de índices específicos ou setoriais.
Art. 34. A repactuação é a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
de contrato, utilizada para serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de
obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais,
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devendo estar prevista no Edital com data vinculada à apresentação das propostas, para os custos
decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio
coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra.
Art. 35. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem
necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo
ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os
decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços.
CAPÍTULO XIV
DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO
Art. 36. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso
disseminado deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, reputação, suporte, confiança, e
usabilidade e considerar ainda a relação custo-benefício, devendo a contratação de licenças ser
alinhada às reais necessidades do Município.
§ 1º A programação estratégica de contratações de software de uso disseminado deve
observar, no que couber, o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril
de 2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no que
couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo
Digital do Ministério da Economia.
§ 2º Na definição do objeto, se levará em consideração as demandas específicas do
órgão contratante, considerando as rotinas de trabalho, bem como a forma de execução e
documentação dos atos administrativos, devendo o software atender as necessidades instituídas
em instrumento convocatório.
§ 3º Na elaboração do estudo técnico preliminar e termo de referência para
contratação de softwares serão levados em consideração parâmetros relativos às características
mínimas para funcionamento dos sistemas, nos padrões tecnológicos, de segurança e
desempenho indicados no Edital de licitação.
§ 4º Nas licitações para contratação de softwares poderá ser realizada avaliação de
conformidade (prova conceito), que será feita na fase de habilitação do certame, quando não
houver inversão de fases, antes da homologação.
§ 5º Para elaboração dos documentos inerentes a fase interna do processo licitatório
para contratação de software, considerando a complexidade da demanda, a Administração
Municipal poderá contratar empresa especializada para assessoramento ou confecção do estudo
técnico preliminar e termo de referência, não podendo a empresa que elaborar os aludidos
documentos participar direta ou indiretamente como pretensa fornecedora da licitação para
contratação do software.
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§ 6º Na contratação de soluções tecnológicas integradas que permitam a
centralização de todo o processamento e armazenamento de dados relacionados aos processos de
atendimento e controles internos, otimizando a obtenção e o processamento de informações, bem
como o fornecimento de subsídios gerenciais, será dada preferência para soluções desenvolvidas
nativamente dentro dos conceitos de computação em nuvem, visando a redução de intervenções
locais, permitindo assistência técnica virtual sem prejuízo à segurança, e possibilitando o
trabalho a qualquer momento e de qualquer lugar.
CAPÍTULO XV
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Art. 37. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os
seguintes critérios, nesta ordem:
I – disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova
proposta em ato contínuo à classificação;
II – avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigações previstas na Lei n.º 14.133/2021;
III – desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho;
IV – desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientações dos órgãos de controle.
§ 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
I – empresas estabelecidas no território do Estado de Santa Catarina;
II – empresas brasileiras;
País;

III – empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

IV – empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.
§ 2º As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação do
disposto no art. 44 e 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 38. Como critério de desempate previsto no inciso III art. 37 deste Decreto e no
inciso III da art. 60, da Lei n.º 14.133/2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento,
pelo licitante, de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, desde que
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comprovadamente implementadas, poderão ser consideradas no Edital de licitação, a existência
de políticas internas, tais como programas de liderança para mulheres, projetos para diminuir a
desigualdade entre homens e mulheres e o preconceito dentro das empresas, inclusive ações
educativas, distribuição equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras.
CAPÍTULO XVI
DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS
Art. 39. Definido o resultado do julgamento, a Administração Municipal poderá
negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado.
§ 1º A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação,
for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela
Administração.
§ 2º A negociação será conduzida, conforme o caso, por agente de contratação ou
comissão de contratação e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes
e anexado aos autos do processo licitatório.
CAPÍTULO XVII
DA HABILITAÇÃO
Art. 40. Na fase de habilitação será observado o disposto nos arts. 62 a 70 da Lei n.º
14.133/2021, devendo a autoridade competente definir no Edital os requisitos de habilitação dos
licitantes conforme prévia e motivada justificativa.
§ 1º Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, desde
que prevista em Edital, a sua realização por processo eletrônico de comunicação a distância,
ainda que se trate de licitação realizada presencialmente nos termos do § 5º do art. 17 da Lei n.º
14.133/2021, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.
§ 2º Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema informatizado prevendo
acesso por meio de chave de identificação e senha do interessado, presume-se a devida a
segurança quanto à autenticidade e autoria, sendo desnecessário o envio de documentos
assinados digitalmente com padrão ICP-Brasil.
Art. 41. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de
contratação de obras e serviços de engenharia, s exigências a que se referem os incisos I e II do
artigo 67 da Lei 14.133/2021 poderão ser substituídos por outra prova de que o profissional ou a
empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de
características semelhantes, tais como, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução
de objeto compatível com o licitado, sem prejuízo de diligências para confirmação das
informações.
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Art. 42. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais
que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV
do caput do art. 156 da Lei n.º 14.133/2021, em decorrência de orientação proposta, de
prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.
CAPÍTULO XVIII
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS
Art. 43. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações municipais,
observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando previsto em Edital, o disposto
na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia.
CAPÍTULO XIX
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 44. O sistema de Registro de Preços se caracteriza como o conjunto de
procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão
ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e a
aquisição e locação de bens para contratações futuras.
§ 1º É permitida a adoção do sistema de Registro de Preços para contratação de bens
e serviços comuns ou especiais, inclusive obras e serviços de engenharia, observadas as
seguintes condições:
I – realização prévia de ampla pesquisa de mercado, conforme os parâmetros
indicados no capítulo VII deste Decreto;
II – seleção de acordo com os procedimentos previstos neste regulamento;
III – desenvolvimento obrigatório de rotina de controle;
IV – atualização periódica dos preços registrados;
V – definição do período de validade do Registro de Preços;
VI – inclusão, em ata de Registro de Preços, do licitante que aceitar cotar os bens ou
serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação e
inclusão do licitante que mantiver sua proposta original.
§2º Fica vedada a adoção do Sistema de Registro de Preços para contratação de obras
de engenharia não padronizadas e de grande complexidade técnica e operacional.
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Art. 45. Nas licitações processadas pelo sistema de Registro de Preços poderá ser
adotada a modalidade de dispensa e inexigibilidade de licitação quando a contratação for
realizada por mais de um órgão ou entidade.
§ 1º Na licitação para Registro de Preços, não será admitida a cotação de quantitativo
inferior ao máximo previsto no Edital, sob pena de desclassificação.
§ 2º O Edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato
oriundo da ata de Registro de Preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do licitante na
elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao fornecedor direito subjetivo à
contratação.
§ 3º Será admitida a utilização do sistema de Registro de Preços nas hipóteses de
Dispensa de Licitação, nos termos do art. 75, incisos I e II, IV, alínea “m”, VIII, IX, XVI da Lei
n.º 14.133/2021, devendo estar embasada na necessidade de compra parcelada pela
Administração e se a demanda estiver amparada por meio de estudo técnico preliminar que
justifique a necessidade.
§ 4º A Administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia
pelo Sistema de Registro de Preços, desde que atendidos os seguintes requisitos:
I – existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional; e
II – necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.
Art. 46. O Edital de licitação para Registro de Preços observará o disposto na Lei n.º
14.133/2021 e contemplará, no mínimo:
I – as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de
cada item que poderá ser adquirida;
II – a possibilidade de prever preços diferentes:
a) quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes;
b) em razão da forma e do local de acondicionamento;
c) quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote;
d) por outros motivos justificados no processo.
III – o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o de maior
desconto sobre a tabela de preços praticada no mercado;
IV – as condições para alteração de preços registrados;
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V – o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem
cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação
de acordo com a ordem de classificação;
VI – a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de Registro
de Preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na
ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no Edital;
VII – as hipóteses de cancelamento da ata de Registro de Preços e suas
consequências
§ 1 º Na licitação para Registro de Preços não é necessário indicar a dotação
orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento
hábil.
§ 2º O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em lotes, quando
técnica e economicamente viável, para possibilitar maior competitividade, observada a
quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços.
Art. 47. A ata de Registro de Preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano,
podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a vantajosidade dos preços
registrados.
Art. 48. A ata de Registro de Preços poderá ser objeto de revisão, reequilíbrio
econômico-financeiro, supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, excetuando-se a
possibilidade de reajustamento em sentido estrito.
§ 1º A existência de preços registrados implicará no compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, sendo facultada a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.
§ 2º As supressões ou acréscimos de quantitativo, previsto no caput do presente
artigo atenderá o disposto no art. 125 da Lei n.º 14.133/2021.
Seção II
Da Intenção para Registro de Preços
Art. 49. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo
licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro
de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis,
a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de
quantidades da contratação.
§ 1º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante justificativa,
bem como quando o órgão ou unidade gerenciadora for o único contratante.
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§ 2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de
participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de participação.
§ 3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos
participantes na fase da intenção para registro de preços, o Edital deverá ser ajustado de acordo
com o quantitativo total a ser licitado.
Seção III
Das Competências do Órgão Gerenciador
Art. 50. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e
administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:
I – registrar sua intenção de Registro de Preços no Portal Nacional de Compras
Públicas ou sítio eletrônico oficial;
II – consolidar informações relativas a estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados
para atender aos requisitos de padronização e racionalização;
III – promover atos necessários à instrução processual para a realização do
procedimento licitatório;
IV – realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e
consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes;
V – confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser
licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;
VI – realizar o procedimento licitatório;
VII – gerenciar a ata de Registro de Preços;
VIII - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
IX – aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes
de infrações no procedimento licitatório e decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de
Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas
próprias contratações.
§ 1º A ata de Registro de Preços, disponibilizada no Portal Nacional de Contratações
Públicas ou no sítio eletrônico oficial, poderá ser assinada por certificação digital.
§ 2º O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes
para execução das atividades previstas nos incisos III, IV e VI do caput.
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Seção IV
Das Competências do Órgão Participante
Art. 51. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em
participar do Registro de Preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e
respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, e estudo técnico preliminar,
adequado ao Registro de Preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:
I – garantir que os atos relativos à sua inclusão no Registro de Preços estejam
formalizados e aprovados pela autoridade competente;
II – manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da intenção de
Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do
procedimento licitatório; e,
III – tomar conhecimento da ata de Registros de Preços, inclusive de eventuais
alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.
§ 1º Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de Registro de Preços ou do
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
§ 2º Caso o órgão gerenciador aceite a inclusão de novos itens, o órgão participante
demandante elaborará sua especificação ou termo de referência ou projeto básico, conforme o
caso, e a pesquisa de mercado.
§ 3º Caso o órgão gerenciador aceite a inclusão de novas localidades para entrega do
bem ou execução do serviço, o órgão participante responsável pela demanda elaborará, pesquisa
de mercado que contemple a variação de custos locais ou regionais.
Seção V
Da Utilização da Ata de Registro de Preços por Órgão ou Entidades não
Participantes (Carona)
Art.52. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de Registro de Preços,
durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador.
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata
para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
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§ 2º O órgão gerenciador poderá condicionar a aceitação da participação de outros
órgãos ou entidades à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram
do Registro de Preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade
para a administração pública da utilização da ata de Registro de Preços.
§ 3º As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e
para os órgãos participantes.
§ 4º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência
da ata.
§ 5º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
Seção VI
Da Assinatura da Ata e da Contratação com Fornecedores Registrados
Art. 53. Homologado o resultado da licitação ou da contratação direta, o fornecedor
melhor classificado será convocado para assinar a ata de Registro de Preços, no prazo e nas
condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez,
por igual período, quando solicitado pelo fornecedor de maneira justificada e aceito pela
administração.
Parágrafo único. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata
de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da proposta do
primeiro colocado.
Art. 54. A ata de Registro de Preços implicará no compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, sendo que a recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a
ata, dentro do prazo estabelecido em instrumento convocatório, poderá implicar na aplicação das
penalidades legais.
Art. 55. A contratação com os fornecedores registrados poderá ser formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil.
Art. 56. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado
no prazo de validade da ata de Registro de Preços e poderão ser alterados, nos termos do art. 124
da Lei n.º 14.133/2021.
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Seção VII
Do Cancelamento do Registro de Preços
Art. 57. O registro do fornecedor será cancelado quando:
I – descumprir as condições da ata de Registro de Preços;
II – recusar-se a assinar a ata de registro ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III – recusar-se a reduzir o preço dos itens registrados em ata, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
IV – sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n.º
14.133/2021.
Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II
e IV deste artigo será formalizado por despacho fundamentado.
Art. 60. O cancelamento do Registro de Preços, ainda, poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.
CAPÍTULO XX
DO CREDENCIAMENTO
Art. 61. O credenciamento é um processo administrativo de chamamento público em
que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para
que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar
o objeto quando convocados.
§ 1º O credenciamento será divulgado por meio de Edital de chamamento público,
que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador interessado em
integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os requisitos definidos no referido
documento.
§ 2º A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as
respectivas condições de reajustamento;
§ 3º A escolha do credenciado poderá ser feita pelos usuários do objeto credenciado,
sempre que este for o beneficiário direto do bem ou serviço.
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§ 4º Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento
convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos serviços, desde que
tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal;
§ 5º A Administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio
eletrônico oficial, o Edital de Chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento
permanente de novos interessados;
§ 6º Em procedimentos de credenciamento utilizados para produtos ou serviços que
possuam flutuação de preços de mercado, a Administração deverá registrar as cotações vigentes
no momento da contratação, definindo o parâmetro de preços praticados para um determinado
serviço ou produto;
§ 7º Na hipótese do parágrafo anterior, fica dispensada a predeterminação de tabela
de preços fixo, desde que não acarrete quaisquer prejuízos para a Administração Pública;
§ 8º Para utilização do credenciamento em mercados fluidos verificar-se-á a
compatibilidade do preço praticado com os parâmetros de mercado da contratação que pretende
realizar;
§ 9º Os termos de credenciamentos terão a validade de até 2 (dois) anos, podendo ser
renovado em períodos sucessivos, mantendo-se as exigências do Edital;
§ 10 O prazo inicial para recebimento de documentação dos interessados não poderá
ser inferior a 30 (trinta) dias, podendo a Administração estabelecer prazo indeterminado e em
ambos os casos, deverá divulgar e manter as informações à disposição do público, em sítio
eletrônico oficial, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados;
§ 11 Não será permitida a transferência à terceiros da execução dos serviços ou o
fornecimento de produtos, sem autorização expressa da Administração.
CAPÍTULO XXI
DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO
identificar:

Art. 62. A administração pública poderá promover a pré-qualificação destinada a

I – licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação
ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos;
II – bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade estabelecida pela
administração pública.
§ 1º A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os
requisitos de habilitação técnica necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a
igualdade de condições entre os concorrentes.
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§ 2º A pré-qualificação do caput poderá ser efetuada por grupos ou segmentos de
objetos a serem contratados, segundo as especialidades dos fornecedores.
Art. 63. O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a
inscrição dos eventuais interessados.
Art. 64. O procedimento de pré-qualificação terá validade máxima de um ano,
podendo ser atualizada a qualquer tempo.
Parágrafo único. A validade da pré-qualificação de fornecedores não será superior ao
prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados.
Art. 65. Sempre que a administração pública entender conveniente iniciar
procedimento de pré-qualificação de fornecedores ou bens, deverá convocar os interessados para
que demonstrem o cumprimento das exigências de qualificação técnica ou de aceitação de bens,
conforme o caso.
§ 1º A convocação de que trata o caput será realizada mediante:
I – publicação de extrato do instrumento convocatório no Diário Oficial do
Município, sem prejuízo da possibilidade de publicação de extrato em jornal diário de grande
circulação; e
II – divulgação em sítio eletrônico oficial centralizado de publicidade de licitações
ou sítio mantido pelo órgão ou entidade.
§ 2º A convocação explicitará as exigências de qualificação técnica ou de aceitação
de bens, conforme o caso.
Art. 66. Será fornecido certificado aos pré-qualificados, renovável sempre que o
registro for atualizado.
Art. 67. Caberá recurso no prazo de três dias úteis contados a partir da data da
intimação ou da lavratura da ata do ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de
interessados, nos termos da alínea “a” do inciso I do art. 165, da Lei n.º 14.133/2021.
Art. 68. A licitação que se seguir ao procedimento da pré-qualificação poderá ser
restrita a licitantes ou bens pré-qualificados, desde que a pré-qualificação seja total.
§ 1º O registro cadastral de pré-qualificados deverá ser amplamente divulgado,
obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder ao chamamento público para a atualização
dos registros existentes e ingresso de novos interessados, no mínimo a cada 12(doze meses),
§ 2º Só poderão participar da licitação restrita aos pré-qualificados os licitantes que,
na data da publicação do respectivo instrumento convocatório:
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I – já tenham apresentado a documentação exigida para a pré-qualificação, ainda que
o pedido de pré-qualificação seja deferido posteriormente; e
II – estejam regularmente cadastrados.
§ 3º No caso de realização de licitação restrita, a administração pública enviará
convite por meio eletrônico a todos os pré-qualificados no respectivo segmento.
§ 4º O convite de que trata o parágrafo anterior do presente artigo não exclui a
obrigação de atendimento aos requisitos de publicidade do instrumento convocatório.
Art. 69. A Administração poderá realizar pré-qualificação de bens para indicar o
padrão de qualidade mínima que os produtos deverão possuir para participação de licitação
futura, visando a garantia do interesse público e com vistas ao custo-benefício da contratação, a
fim de atender a economia de escala.
CAPÍTULO XXII
DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Art. 70. Adotar-se-á o Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI,
observando-se como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº
8.428, de 02 de abril de 2015.
§ 1º O PMI será composto das seguintes fases:
I – abertura, por meio de publicação de Edital de chamamento público;
estudos;

II – autorização para a apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou
III – avaliação, seleção e aprovação.

§ 2º A competência para abertura, autorização e aprovação de PMI será exercida pela
autoridade máxima da administração municipal, competente para proceder à licitação do
empreendimento ou para a elaboração dos projetos, levantamentos, investigações e será aberto
de ofício ou por provocação de pessoa física ou jurídica interessada.
§ 3º A proposta de abertura de PMI por pessoa física ou jurídica interessada será
dirigida à autoridade competente e deverá conter a descrição do projeto, com o detalhamento das
necessidades públicas a serem atendidas e do escopo dos projetos, levantamentos, investigações
e estudos necessários.
CAPÍTULO XXIII
DO REGISTRO CADASTRAL
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Art. 71. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133/2021, o sistema de registro
cadastral de fornecedores será regido pelo cadastro de fornecedores do Município.
Parágrafo único. O sistema de registro cadastral será público e deverá ser
amplamente divulgado, e permanentemente aberto aos interessados, sendo obrigatória a
realização de chamamento público pela internet, com periodicidade anual, para atualização dos
registros existentes e ingresso de novos interessados.
CAPÍTULO XXIV
DA CONTRATAÇÃO DIRETA
Seção I
Da Dispensa de Licitação
Art. 72. Para contratações mediante dispensa de licitação, com fulcro nos incisos I e
II do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021, até o limite de 10% dos valores lá estabelecidos, poderá ser
adotado processo simplificado de contratação, sem a necessidade de autuação de processo de
dispensa de licitação e de documentos previstos no art. 72 do mesmo diploma.
§ 1º Na instrução do processo simplificado de contratação ficam dispensados os
documentos previstos nos incisos I, II, e III, do art. 72 da Lei n.º 14.133/2021, devendo o
processo ser precedido da verificação das condições de habilitação fiscal e trabalhista da empresa
contratada, bem como da análise da compatibilidade do objeto social da empresa com o escopo
da contratação;
§ 2º Na contratação por dispensa de licitação nos limites instituídos no caput, a
Administração deverá realizar a provisão de recursos orçamentários necessários ao atendimento
do compromisso assumido, nos termos do inciso IV do art. 72 da Lei n.º 14.133/2021;
§ 3º Toda a contratação realizada nos termos do caput deverá ser precedida de
autorização da autoridade competente nos termos inciso VIII do art. 72 da Lei n.º 14.133/2021;
§ 4º A formalização da contratação prevista no caput poderá se dar por meio de
contrato em sentido estrito, carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra
ou ordem de execução de serviço;
§5º Todas as contratações que excederem o limite previsto no caput do presente
artigo deverão ser realizadas por meio de processo de dispensa de licitação formal, em
observância ao disposto no art. 72 da Lei n.º 14.133/2021, podendo ser dispensados os
documentos que não forem compatíveis com a contratação.
Art. 73. Para contratações com fundamento no inciso II do art.75, da Lei nº
14.133/2021 fica estabelecido que até o limite de 10%, é necessária a coleta de 1 (um)
orçamento para formação do preço da contratação e escolha do fornecedor, devendo ainda a
Administração, caso entender prudente e necessário, balizar a contratação observando preços de
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mercado obtidos através de contratações anteriores ou certificação por servidor público sobre a
compatibilidade de preços com os parâmetros mercadológicos para a aludida contratação.
Art. 74. No caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de
veículos automotores com base no inciso I do art.75 da Lei nº 14.133/2021, até o limite de 10% é
necessária a coleta de 1 (um) orçamento para formação do preço da contratação e escolha do
fornecedor, devendo ainda a Administração, caso entender prudente e necessário, balizar a
contratação observando preços de mercado obtidos através de contratações anteriores ou
certificação por servidor público sobre a compatibilidade de preços com os parâmetros
mercadológicos para a aludida contratação.
Art. 75. As contratações de que tratam os incisos I e II do art. 75 da Lei nº
14.133/2021 serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico
oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com
a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais
interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.
Art. 76. Nas contratações com base nos incisos I e II do art. 75, da Lei de nº
14.133/2021 ficam dispensadas a realização de estudo técnico preliminar, realização de análise
de riscos, elaboração de termo de referência, projeto básico ou projeto executivo, exceto quando
se tratar de serviços que as particularidades do objeto exijam.
Art. 77. Os benefícios instituídos pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial o
previsto no art. 48, § 3º serão aplicáveis também as compras diretas por meio de dispensa de
licitação, devendo a administração, nessas circunstâncias, colher orçamentos exclusivamente
com micro e pequenas empresas aptas a fornecer o objeto contratado.
Seção II
Da Dispensa Eletrônica
Art. 78. A administração pública municipal, direta ou indireta, quando executar obras
ou serviços com recursos da União decorrentes de transferências voluntárias em procedimentos
de compra direta, deverá observar as regras da instrução normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de
julho de 2021, que prevê a necessidade de realização de dispensa na forma eletrônica.
Art. 79. O Município definirá em ato próprio o sistema de gestão para a realização
dos procedimentos de contratação direta de obras, bens e serviços, incluídos os serviços de
engenharia.
Art. 80. O Município adotará como regra o procedimento de dispensa de licitação, na
forma eletrônica, excetuando-se sua utilização quando, diante das circunstâncias da contratação
ou natureza do objeto se mostrar vantajosa a contratação através de procedimento presencial.
Parágrafo único. Quando da opção por procedimento presencial a Administração
deverá apresentar justificativa nos autos do processo de compra direta, nos termos do § 2º do art.
17, da Lei de nº 14.133/2021.
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Art. 81. Quando o procedimento de dispensa de licitação tratar de itens com
aplicação do benefício instituído pelo § 3º do art. 48, da Lei Complementar 123/2006, que prevê
margem de preferência para contratação de empresas locais e regionais, a Administração poderá
optar pelo procedimento presencial, haja vista que facilita a participação das empresas
enquadradas nas características do aludido dispositivo legal, possibilitando uma disputa paritária.
Art. 82. Quando se tratar de compra de pequeno valor fica dispensada a utilização de
procedimento eletrônico, bem como, a autuação de processo para realização de compra, que será
realizada com base nos preços de mercado para o objeto que se pretende contratar.
Art. 83. Em todas as hipóteses em que for utilizado o procedimento de dispensa
eletrônica, o prazo fixado para abertura do procedimento e envio de lances, não será inferior a 3
(três) dias úteis, contados da data de divulgação do aviso de contratação direta.
Art. 84. As fases e atos da dispensa eletrônica obedecerão ao disposto na instrução
normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021, da Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia.
Seção III
Da Inexigibilidade de Licitação
Art. 85. Nas contratações de serviços técnicos especializados por meio de inexigibilidade
obedecer-se-á ao disposto do art. 74 da Lei nº 14.133/2021.
§ 1º A comprovação de notória especialização do profissional ou empresa previsto no §
3º do art. 74 da Lei nº 14.133/2021 deverá ser feita através de documentação que demonstre a
qualificação ou a especialidade da empresa e notório saber do profissional, e se dará, no que
couber, através de prova de desempenho anterior (atestados), publicações, estudos, trabalhos
realizados, organização, relação de equipamentos e aparelhamento técnico, relação dos
profissionais integrantes da equipe técnica ou outros documentos que comprovem tal situação.
§ 2º Nas contratações com fundamento no § 1º do caput deste artigo, é vedada a
subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham
justificado a inexigibilidade.
§ 3º Na contratação de profissional de notório conhecimento, através de pessoa jurídica,
no ato da contratação deverá ser comprovado que o profissional integra o quadro societário,
funcional ou de alguma forma tenha relação jurídica com a empresa contratada.
Art. 86. Para aquisição de materiais, de equipamentos, gêneros ou contratação de
serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial
exclusivo, a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado
de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo
capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante
comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica.
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Art. 87. Na contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, a
Administração deverá exigir que o empresário exclusivo possua contrato, declaração, carta ou
outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação, no País ou
em Estado específico, do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação
direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local
específico.
Art. 88. As contratações por meio de credenciamento se darão através de processo de
inexigibilidade, considerando a possibilidade de contratação com todos os potenciais
fornecedores.
CAPÍTULO XXV
DO PREGÃO
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 89. O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e
serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior
desconto.
Art. 90. A modalidade pregão será adotada sempre que o objeto possuir padrões de
desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de
especificações usuais de mercado.
Art. 91. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto quando se
tratar de serviço comum de engenharia, nos termos do inciso XXI do art. 6º, “a” da Lei n.º
14.133/2021.
Art. 92. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do
certame será designado pregoeiro.
Art. 93. A utilização da modalidade pregão será realizada preferencialmente sob a
forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada.
Parágrafo único. A realização de pregão presencial é admitida quando se fizer
necessária a contratação de empresas utilizando-se os critérios do § 3º do artigo 48 da Lei
Complementar 123/2006, quando em decorrência da natureza do objeto não for admissível
atrasos na entrega dos produtos ou serviços ou por outro critério considerado conveniente pela
Administração Pública no momento do lançamento da licitação.
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Art. 94. Quando a licitação for realizada de forma presencial a sessão deverá ser
registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, sendo a gravação juntada aos autos do processo
licitatório pertinente.
Art. 95. O pregão, na forma eletrônica, será realizado quando a disputa pelo
fornecimento de bens ou pela contratação de serviços comuns ocorrerem à distância e em sessão
pública, por meio de plataformas de gestão adotadas por ocasião do lançamento do processo, não
estando o Município adstrito a utilização de uma única plataforma.
Art. 96. No planejamento do pregão, será observado o seguinte:
I – elaboração do estudo técnico preliminar e do termo de referência;
II – aprovação do estudo técnico preliminar e do termo de referência pela autoridade
competente ou por quem esta delegar;
III – elaboração do Edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e a aceitação
das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o intervalo mínimo de diferença de
valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários
quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
IV – definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das
condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e a
execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração pública; e
V – designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.
§ 1º A elaboração de estudo técnico preliminar e termo de referência será dispensada
quando a natureza do objeto não exigir ampla estruturação lógica, ou for destinada a atendimento
de demanda eventual da Administração, não prevista no plano anual de contratações.
§ 2º A fase de habilitação poderá, mediante ato motivado com justificativa dos
benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do artigo 17 da Lei n.º
14.133/2021, desde que expressamente previsto no Edital de licitação.
Seção II
Do procedimento
Art. 97. A fase externa do pregão iniciar-se-á com a convocação dos interessados por
meio da publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios e do inteiro teor do
Edital e de seus anexos no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação
e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), quando implementado.
§1º As modificações realizadas no Edital ou seus anexos serão divulgadas pelo
mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo
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inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.
§ 2º Enquanto não estiver implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP), reputa-se válida a publicação do Edital realizada no sítio eletrônico oficial do órgão, no
diário oficial do município e se for o caso nos diários oficiais da União e estado.
Art. 98. As impugnações ao Edital e os pedidos de esclarecimento referentes ao
processo licitatório serão protocolados até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública, por meio eletrônico ou presencial, na forma do Edital.
§ 1º A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio
eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da
abertura do certame.
§ 2º Em regra, a impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro,
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação
no prazo de instituído no parágrafo anterior.
§ 3º A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
§ 4º Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
Seção III
Da Fase Recursal
Art. 99. Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação
ou da lavratura da ata, em face dos seguintes atos administrativos das fases procedimentais do
pregão:
a) julgamento das propostas;
b) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
c) anulação ou revogação da licitação;
d) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da
Administração;
Art. 100. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusão, cujo prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação
ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de
fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, da ata de julgamento;
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Art. 101. Caberá pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da
data de intimação, relativamente ao ato do qual não caiba recurso hierárquico.
Art. 102. O recurso de que trata o art. 99 e seguintes deste Decreto será dirigido à
autoridade que tiver proferido o ato ou a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a
decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade
superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do
recebimento dos autos.
§ 1º O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de
aproveitamento.
§ 2º O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá
início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.
interesses.

§ 3º Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus

Art. 103. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
Parágrafo único. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será
auxiliada pela Procuradoria-Geral do Município, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as
informações necessárias.
CAPÍTULO XXVI
DA CONCORRÊNCIA
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 104. A concorrência é a modalidade de licitação para contratação de bens e
serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de
julgamento poderá ser:
I – menor preço;
II – melhor técnica ou conteúdo artístico;
III – técnica e preço;
IV – maior retorno econômico;
V – maior desconto;
Parágrafo único. A concorrência seguirá o rito procedimental comum a que se refere
o art. 17 da Lei n.º 14.133/2021.
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Art. 105. No planejamento da concorrência, será observado o seguinte:
I – elaboração do estudo técnico preliminar e do termo de referência;
II – aprovação do estudo técnico preliminar e do termo de referência pela autoridade
competente ou por quem esta delegar;
III - elaboração do Edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e a aceitação
das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o intervalo mínimo de diferença de
valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários
quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
IV – definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das
condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e a
execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração pública; e
§ 1º A elaboração de estudo técnico preliminar e termo de referência será dispensada
quando a natureza do objeto não exigir ampla estruturação lógica, ou for destinada a atendimento
de demanda eventual da Administração, não prevista no plano anual de contratações.
§ 2º A fase de habilitação poderá, mediante ato motivado com justificativa dos
benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do artigo 17 da Lei n.º
14.133/2021, desde que expressamente previsto no Edital de licitação.
§3º Quando a licitação for realizada de forma presencial a sessão deverá ser
registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, sendo a gravação juntada aos autos do processo
licitatório pertinente.
Seção II
Do procedimento
Art. 106. A fase externa da concorrência iniciar-se-á com a convocação dos
interessados por meio da publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios e do
inteiro teor do Edital e de seus anexos no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade
promotora da licitação e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), quando
implementado.
§1º As modificações realizadas no Edital ou seus anexos serão divulgadas pelo
mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo
inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.
§ 2º Enquanto não estiver implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP), reputa-se válida a publicação do Edital realizada no sítio eletrônico oficial do órgão, no
diário oficial do município e se for o caso nos diários oficiais da União e Estado.
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Art. 107. As impugnações ao Edital e os pedidos de esclarecimentos referentes ao
processo licitatório serão protocolados, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura
da sessão pública, por meio eletrônico ou presencial, na forma do Edital.
§ 1º A resposta à impugnação ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio
eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da
abertura do certame.
§ 2º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado
pelos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo
de instituído no parágrafo anterior.
§ 3º A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
§ 4º Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
Seção III
Da Fase Recursal
Art. 108. Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de
intimação ou de lavratura da ata, em face dos seguintes atos administrativos das fases
procedimentais da concorrência:
a) julgamento das propostas;
b) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
c) anulação ou revogação da licitação;
d) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da
Administração;
Art. 109. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou
de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases
prevista no § 1º do art. 17 Lei n.º 14.133/2021 da ata de julgamento;
Art. 110. Caberá pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da
data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.
Art. 111. O recurso de que trata o art. 88 do presente decreto será dirigido à
autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato
ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à
autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
contado do recebimento dos autos.
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§ 1º O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de
aproveitamento.
§ 2º O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá
início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.
interesses.

§ 3º Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus

Art. 112. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
Parágrafo único. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será
auxiliada pela Procuradoria Geral do Município, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as
informações necessárias.
CAPÍTULO XXVII
DO LEILÃO
Art. 113. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os
seguintes procedimentos operacionais:
I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, que deverá ser feita
com base nos seus preços de mercado, a partir da qual serão fixados os valores mínimos para
arrematação.
II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual
contará com o auxílio de Equipe de Apoio ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro
oficial para condução do certame.
III – elaboração do Edital de licitação contendo informações sobre descrição dos
bens, valor da avaliação, o preço mínimo da alienação, as condições de pagamento e, se for o
caso, a comissão do leiloeiro designado, indicação do lugar onde estiverem bens, local e período
em que ocorrerá o leilão, especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes
sobre os bens a serem leiloados, dentre outros.
IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final,
declarados os vencedores dos lotes licitados.
§ 1º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de plataforma
que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade dos atos nela praticados.
§ 2º O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela
autoridade competente da Administração, e em regulamento, o qual deverá dispor sobre seus
procedimentos operacionais.
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§ 3º Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a
Administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão
e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas,
utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão
e observados os valores dos bens a serem leiloados.
§ 4º Caso a administração opte por realizar licitação para contratação de plataforma
para divulgação, gerenciamento e assessoramento de leilão acometido a servidor público, poderá
adotar a modalidade concorrência e utilizar como critério de julgamento o menor preço ou
técnica e preço.
§ 5º Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o Edital do leilão será afixado em
local de ampla circulação de pessoas na sede da Administração e poderá, ainda, ser divulgado
por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação.
§ 6º O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e
deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado
o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no Edital.
§ 7º A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de
interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e tratando-se de bens
imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa,
dispensada a realização de licitação nas hipóteses previstas em lei.
§ 8º A avaliação dos bens a serem leiloados será realizada por comissão constituída
por no mínimo 3 (três) servidores ou profissionais com conhecimento técnico e mercadológico
do valor dos bens, quando se tratar de bens móveis. Tratando-se de bens imóveis, o
procedimento deverá ser realizado por profissionais com atribuição para avaliação de bens dessa
natureza, tais como engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, dentre outros profissionais
com competência para tanto.
CAPÍTULO XXVIII
DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA
Art. 114. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os
particulares poderão adotar a forma eletrônica.
§1º É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em
meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
§ 2º A utilização de assinaturas eletrônicas avançadas nos termos do inciso II do art.
4º, da Lei nº 14.063/2020, será admitida em situações excepcionais, desde que a Administração
possa comprovar a autoria e a integridade de documentos apresentados em forma eletrônica, e o
ato seja motivado, explicitando-se a inexistência de prejuízos ao interesse público e a veracidade
das informações contidas no documento.
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CAPÍTULO XXIX
PROCESSO ELETRÔNICO
Art. 115. Nos processos licitatórios os atos administrativos serão preferencialmente
digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por
meio eletrônico.
Art. 116. É lícita a reprodução de documento digital, em papel ou em qualquer outro
meio físico, que contiver mecanismo de verificação de integridade e autenticidade, na maneira e
com a técnica definidas pelo mercado, e cabe ao particular o ônus de demonstrar integralmente a
presença de tais requisitos.
Art. 117. A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura,
nos processos administrativos eletrônicos, poderão ser obtidas por meio de certificado digital
emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, observados os
padrões definidos.
§ 1º O disposto no caput não obsta a utilização de outro meio de comprovação da
autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem identificação
por meio de nome de usuário e senha.
Art. 118. O Município, de forma gradativa adotará processo eletrônico para
tramitação, armazenamento e validação dos processos licitatórios, na forma de regulamento
específico a ser editado pela Autoridade Competente.
CAPÍTULO XXX
DA SUBCONTRATAÇÃO
Art. 119. A possibilidade de subcontratação deve ser expressamente prevista no
Edital ou no instrumento de contratação direta, ou equivalente, o qual deve, ainda, informar o
percentual máximo permitido para subcontratação.
§ 1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles
forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibição constar expressamente do Edital de licitação.
§ 2º Nas contratações com fundamento no inciso III do artigo 74 da Lei 14.133/2021
é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que
tenham justificado a inexigibilidade
§ 3º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do objeto,
entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitação técnico-
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operacional, foi exigida a apresentação de atestados com o objetivo de comprovar a execução de
serviço, pela licitante ou contratada, com características semelhantes.
§ 4º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de
fabricação própria não deve ser considerada subcontratação.
CAPÍTULO XXXI
DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
Art. 120. O objeto do contrato será recebido:
I – em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado
noticiando o término da execução, com recebimento pelo responsável por seu acompanhamento
e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de
caráter técnico;
b) definitivamente, após prazo de vistoria, que não poderá ser superior a 90 (noventa)
dias, com recebimento por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.
II – em se tratando de compras:
a) provisoriamente, de forma sumária, com recebimento pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as
exigências contratuais;
b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado, com
recebimento por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.
§ 1º O Edital ou o instrumento de contratação direta, ou equivalente, poderá prever
apenas o recebimento definitivo, podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros
perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor ou demais contratações que não
apresentem riscos consideráveis à Administração.
§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor
aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021.
Art. 121. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade
civil pela solidez e pela segurança da obra, serviço ou produto nem a responsabilidade éticoprofissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.
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§ 1º Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administração
não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados
por falha de projeto.
§ 2º Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração não
eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de
garantia superior no Edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da
reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou
incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela
reconstrução ou pela substituição necessárias.
Art. 122. Salvo disposição em contrário constante do Edital ou de ato normativo, os
ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato
exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado.
Art. 123. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando
estiver em desacordo com o contrato.
CAPÍTULO XXXII
DAS SANÇÕES
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 124. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no
art. 156 da Lei n.º 14.133/2021, serão aplicadas pelo secretário municipal da pasta interessada e,
quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade
máxima da entidade;
Art. 125. Da aplicação das sanções previstas incisos I, II e III do caput do art. 156 da
Lei 14.133/2021 caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.
Parágrafo único. O recurso de que trata o caput desse artigo será dirigido à
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá
proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos
Art. 126. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do caput do art. 156 da Lei n.º
14.133/2021 caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias
úteis, contado do seu recebimento.
Art. 127. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
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Art. 128. A Administração Municipal, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis,
contado da data de aplicação da sanção, deverá informar e manter atualizados os dados relativos
às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no
âmbito do Poder Executivo Federal.
Art. 129. Quando as sanções dos incisos I, II, III e IV do cart. 156 da Lei n.º
14.133/2021 forem aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos, os prazos
e condições da sanção deverão ser computados individualmente, devendo a empresa responder
por cada infração que tiver cometido, sendo vedada unificação das sanções.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto no caput os prazos das sanções
previstas nos incisos I, II, III e IV do cart. 156 da Lei n.º 14.133/2021 poderão correr
conjuntamente, não sendo necessário o término de um prazo para início de outro.
Art. 130. A previsão de sanção de multa, calculada na forma do Edital ou do
contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao
responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei n.º
14.133/2021.
Art. 131. A sanção prevista no inciso III do art. 156 da Lei n.º 14.133/2021 será
aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e
VII do caput do art. 155, da mesma Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais
grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta
e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
Art. 132. A sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei n.º 14.133/2021será
aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e
XII do caput do art. 155 daquela Lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos
incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de
penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do mencionado artigo 156 e impedirá o
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) e máximo de 6 (seis) anos.
Seção II
Dosimetria da Sanção Administrativa
Art. 133. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas
neste Decreto as seguintes sanções, consideradas a dosimetria da pena:
I – advertência;
II – multa;
III – impedimento de licitar e contratar;
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IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
Art. 134. Na dosimetria das sanções administrativas aplicadas com fulcro na Lei n.º
14.133/2021 serão considerados:
I – a natureza e a gravidade da infração cometida;
II – as peculiaridades do caso concreto;
III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV – os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientações dos órgãos de controle.
Seção III
Da Prescrição Da Sanção Administrativa
Art. 135 A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração
pela Administração, e será:
I – interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere
o caput deste artigo;
II – suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846/2013;
III – suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração
administrativa.
Seção IV
Da Reabilitação Do Licitante
Art. 136. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
I – reparação integral do dano causado à Administração Pública;
II – pagamento da multa;
III – transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso
de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos, no caso de declaração de inidoneidade;
IV – cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
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V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento
dos requisitos definidos neste artigo.
Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII
do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021 exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou
contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.
CAPÍTULO XXXIII
DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES
Art. 137. A Controladoria regulamentará, por ato próprio, o disposto no art. 169 da
Lei n.º 14.133/2021, inclusive quanto à responsabilidade da alta administração para implementar
processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar
e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os
objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente íntegro e confiável,
assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e
promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.
CAPÍTULO XXXIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 138. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174 da Lei n.º 14.133/2021:
I – a publicidade de aviso, autorização ou extrato dar-se-á através de sua publicação
no Diário Oficial dos Municípios, sem prejuízo de sua tempestiva disponibilização no sistema de
acompanhamento de contratações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina-TCESC;
II – a publicidade de inteiro teor de documento, Edital, contrato ou processo dar-se-á
através de sua disponibilização integral e tempestiva no Portal da Transparência do Município,
sem prejuízo de eventual publicação no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina-TCESC;
III – não haverá prejuízo à realização de licitações ou procedimentos de contratação
direta ante a ausência das informações previstas nos §§ 2º e 3º do art. 174 da Lei n.º
14.133/2021, eis que o Município adotará as funcionalidades atualmente disponibilizadas pelo
Governo Federal, no que couber, nos termos deste Decreto;
IV – as contratações eletrônicas poderão ser realizadas por meio de sistema
eletrônico integrado à plataforma de operacionalização das modalidades de transferências
voluntárias do Governo Federal, nos termos do art. 5º, §2º, do Decreto Federal nº 10.024/2019;
V – nas licitações eletrônicas, caso se opte por procedimento regido pela Lei n.º
14.133/2021, e adote o modo de disputa aberto ou o modo aberto e fechado, a Administração
poderá, desde já, utilizar-se de sistema atualmente disponível, inclusive o Comprasnet e Compras
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públicas ou demais plataformas públicas ou privadas, sem prejuízo da utilização de sistema
próprio.
Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II acima ocorrerá sem prejuízo da
respectiva divulgação em sítio eletrônico oficial, sempre que previsto na Lei n.º 14.133/2021.
Art. 139 Enquanto não houver adesão ao Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP) a que se refere o art. 174 da Lei n.º 14.133/2021, a divulgação dos atos será promovida
da seguinte forma:
I – divulgação em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato;
II – disponibilização da versão física dos documentos em suas repartições, vedada a
cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de Edital ou de cópia de
documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.
Art. 140. O Poder Executivo poderá editar normas complementares ao disposto neste
Decreto e disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de
artefatos necessários à contratação.
Art. 141. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro
normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação deste Decreto.
Art. 142. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Seara/SC, 19 de abril de 2022.

Edemilson Canale
Prefeito Municipal

PORTARIA 359

Publicação Nº 3840652

PORTARIA Nº 359, de 19 de abril de 2022.
O Prefeito Municipal de Seara, no uso das atribuições privativas do cargo, AUTORIZA o senhor Lauri José Junges, CPF n.º 541.xxxx, para
emplacar o veículo TOYOTA Yaria SD XL AT, 4 portas, cor Branco Lunar, ano de fabricação 2022, modelo 2023, combustível flex, chassi
9BRACAA34P8183725, em substituição ao veículo TOYOTA ETIOS SD, 4 portas, cor Branco perolizado, ano de fabricação 2018, modelo
2019, combustível flex, chassi 9BRB29BT0K2231270, para funcionar como táxi no ponto localizado na rua Xanxerê, bairro Bela Vista, Seara
– SC, próximo a Escola Lira Camila Petry.
Seara SC, 19 de abril de 2022.
EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 19 de abril de 2022
Dirlei Giombelli Wildner
Secretária de Administração
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Publicação Nº 3841131

Processo Licitatório nº 090/2022.
Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2022
Visando salvaguardar a segurança jurídica do certame, bem como a necessidade de ajuste do valor total do item a ser licitado, o presente
certame ficará suspenso até deliberação finalística do cálculo correto. A abertura da sessão, fica condicionada a remarcação de data, a que
obedecerá as regras de publicação dispostas em lei e pelos telefones (49) 3452-8324 ou 3452-8327.
Seara, SC, 19 de abril de 2022.
Edemilson Canale
Prefeito Municipal
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Serra Alta
Prefeitura
ATA LICITAÇÃO DESERTA- E PRORROGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022-FMS

Publicação Nº 3841738

ATA DA LICITAÇÃO DESERTA E PRORROGAÇÃO ABERTURA
REFERENTE AO EDITAL Nº 004/2022 - PREGÃO PRESENCIAL - FMS
Aos dezenove dias do mês de Abril do ano de 2022, às nove horas, reuniu-se a Comissão do Pregão designada pelo Decreto Municipal 156 de
03/05/2021, formada por MARCONDES LEONARDO MULLER (Pregoeiro), e equipe de apoio formada por ANA CLAUDIA LAUXEN ZUZELISKI,
ÉDNA MAGRIN E VANDERLI RUI DE GASPARI, na sala de reuniões da Secretaria de Administração, para análise e julgamento de propostas
e habilitação referente ao Processo de Licitação nº 004/2022– PREGÃO PRESENCIAL-SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - FMS, tendo como
objeto a possível AQUISIÇÃO FUTURA EVENTUAL E PARCELADA DE MEDICAMENTOS (DESTINADOS A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVE OU DE URGÊNCIA E/OU POR ORDEM JUDICIAL, DOS QUAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO POSSUA
EM ESTOQUE), CONSTANTES NAS TABELAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. No horário preestabelecido, o Pregoeiro
e a Equipe de Apoio iniciou os procedimentos de credenciamento dos representantes das empresas interessadas em participar deste certame. No entanto, até a hora previamente designada para o início da sessão NÃO HOUVE COMPARECIMENTO de qualquer empresa, diante
desse fato o Pregoeiro declarou DESERTO O PREGÃO EM EPÍGRAFE. Nesse sentido, devido a importância e a necessidade da Aquisição dos
produtos, o pregoeiro e o Prefeito Municipal RAFAEL MARIN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, determinaram a PRORROGAÇÃO DO CERTAME com nova data a ser publicada no Diário Oficial dos Municípios e Site desta Municipalidade, PASSANDO A SER A
ENTREGA DOS ENVELOPES ATÉ ÀS 08:30 HORAS DO DIA 06 DE MAIO DE 2022 E A ABERTURA DOS ENVELOPES SERÁ ÀS 09:00 HORAS
DO DIA 06 DE MAIO DE 2022, no mesmo local e nos termos do instrumento convocatório. Após este ato o Pregoeiro deu por encerrado os
trabalhos da reunião, nada mais havendo a tratar foi finalizada a presente sessão que vai assinada pelo Pregoeiro juntamente com a Equipe
de Apoio presente e Prefeito Municipal.
MARCONDES LEONARDO MULLER RAFAEL MARIN
Pregoeiro 			
Prefeito Municipal
Membros da Equipe de Apoio
ANA CLAUDIA LAUXEN ZUZELISKI VANDERLI RUI DE GASPARI
ÉDNA PAULA MAGRIN

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033 DE 18/04/2022

Publicação Nº 3839558

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1D2DF978ACFD28B48508C79FF1DA95CAB3392A03

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Dom Pedro II, N.º830, centro, Serra Alta , Estado de Santa
Catarina, inscrita no CNPJ sob n.º80.622.319/0001-98, representada neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr. RAFAEL MARIN,
portador do CPF nº 006.201.999-62 e RG 3.668.373 SSP/SC, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado o Produtor Rural Sr.
GELSON LAZARETI com sede na Linha Baesso, interior do Município de Serra Alta/SC, portador do CPF nº 928.737.079-68 e RG 3.261.430
SSP/SC, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo
em vista o que consta na Chamada Pública nº020/2022, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
1.1 É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para
alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE e recursos próprios do município, de abril a dezembro de 2022, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 020/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente
contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na
Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:
3.1 O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano
civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:
4.1 Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 2.329,50 (Dois mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa
responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.
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b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas
com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer
outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
Nome Agricultor/Familiar/Cooperativa

Item

Descrição Produto

Quantidade

Preço de Aquisição
Preço Unitário (divulgaPreço Total
do na chamada pública)

GELSON LAZARETI

01

ABÓBORA JAPONESA
(CABUTIÁ)

150 KG

R$ 4,09

R$ 613,50

14

LARANJA COMUM

400 KG

R$ 4,29

R$ 1.716,00

Valor Total do Contrato

R$ 2.329,50

CLÁUSULA QUINTA:
5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Destino

Projeto/Atividade

05.01

2.504 Despesa 152

05.01

2.504 Despesa 153

Descrição
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

Item Orçamentário
339032030000 DR 0001
339032030000 DR 0030

CLÁUSULA SEXTA:
6.1 O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução
e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior, no prazo de até 30 dias consecutivos.
CLÁUSULA SÉTIMA:
7.1 O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa
de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA:
8.1 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e Resolução 4/2015 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas,
bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.
CLÁUSULA NONA:
9.1 É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA:
10.1 O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
10.2 Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
11.1 A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
12.1 A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade
Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela legislação.
12.2 Em conformidade com o artigo 67 da Lei 8.666/93 a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Nutricionista Sra.
Damaris Ventura.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
13.1 O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública nº020/2022, pela Resolução CD/FNDE nº4/2015, pela Lei nº 8.666/1993 e
pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
14.1 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
15.1 As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada
mediante registro de recebimento ou por fax/e-mail, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
16.1 Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá
ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
17.1 O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
18.1 É competente o Foro da Comarca de Modelo, Estado de Santa Catarina para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Serra Alta -SC, 18 de Abril de 2022.
RAFAEL MARIN
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
GELSON LAZARETI
CONTRATADO
Analisado e Aprovado pelo Departamento Jurídico
MAURÍCIO LEONIR SONDA
Advogado
OAB/SC 54.175
TESTEMUNHAS:
MARCONDES LEONARDO MULLER 		
CPF: 053.864.149-50 			
Sec. de Administração e Desenv. Econ.

DAMARIS VENTURA
CPF: 007.100.739-33
Nutricionista

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022

Publicação Nº 3839570

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5FF6C04EFA2C5318CF107461C19CA52DA7468428

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034 DE 18/04/2022
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE

O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Dom Pedro II, N.º830, centro, Serra Alta , Estado de Santa
Catarina, inscrita no CNPJ sob n.º80.622.319/0001-98, representada neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, Sr. RAFAEL MARIN, portador
do CPF nº 006.201.999-62 e RG 3.668.373 SSP/SC, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado o Produtor Rural Sr. ELISANDRO MARCOLINA com sede na Linha Gruta, interior do Município de Serra Alta/SC, portador do CPF nº 076.405.509-71 e RG 5.543.455 SSP/
SC, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em
vista o que consta na Chamada Pública nº020/2022, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
1.1 É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para
alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE e recursos próprios do município, de abril a dezembro de 2022, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 020/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente
contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na
Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:
3.1 O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano
civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:
4.1 Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 8.372,60 (Oito mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta centavos).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa
responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas
com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer
outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
Nome Agricultor/Familiar/
Cooperativa

Item

Descrição
Produto

Quantidade

Preço de Aquisição
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Preço Unitário
(divulgado
na chamada
pública)

Preço Total

03

ALFACE LISA OU CRESPA

300 UND

R$ 4,32

R$ 1.296,00

06

BETERRABA

150 KG

R$ 3,66

R$ 549,00

08

BRÓCOLIS

120 UND

R$ 9,24

R$ 1.108,80

11

COUVE-FLOR

120 UND.

R$ 9,54

R$ 1.144,80

17

MILHO VERDE EM ESPIGA

1.000 UND.

R$ 3,00

R$ 3.000,00

21

REPOLHO

100 UND.

R$ 7,37

R$ 737,00

22

TEMPERO VERDE

100 MAÇO

R$ 5,37

R$ 537,00

Valor Total do Contrato

R$ 8.372,60

CLÁUSULA QUINTA:
5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Destino

Projeto/Atividade

05.01

2.504 Despesa 152

05.01

2.504 Despesa 153

Descrição
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

Item Orçamentário
339032030000 DR 0001
339032030000 DR 0030

CLÁUSULA SEXTA:
6.1 O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução
e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior, no prazo de até 30 dias consecutivos.
CLÁUSULA SÉTIMA:
7.1 O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa
de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA:
8.1 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e Resolução 4/2015 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas,
bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.
CLÁUSULA NONA:
9.1 É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA:
10.1 O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
10.2 Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
11.1 A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
12.1 A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade
Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela legislação.
12.2 Em conformidade com o artigo 67 da Lei 8.666/93 a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Nutricionista Sra.
Damaris Ventura.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
13.1 O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública nº020/2022, pela Resolução CD/FNDE nº4/2015, pela Lei nº 8.666/1993 e
pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
14.1 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
15.1 As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada
mediante registro de recebimento ou por fax/e-mail, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
16.1 Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá
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ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
17.1 O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
18.1 É competente o Foro da Comarca de Modelo, Estado de Santa Catarina para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Serra Alta -SC, 18 de Abril de 2022.
RAFAEL MARIN
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
ELISANDRO MARCOLINA
CONTRATADO
Analisado e Aprovado pelo Departamento Jurídico
MAURÍCIO LEONIR SONDA
Advogado
OAB/SC 54.175
TESTEMUNHAS:
MARCONDES LEONARDO MULLER 		
CPF: 053.864.149-50 			
Sec. de Administração e Desenv. Econ.

DAMARIS VENTURA
CPF: 007.100.739-33
Nutricionista

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022

Publicação Nº 3839577

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 88B93DE60F6953BA9EDE52CE6039EB08F3331A3F

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035 DE 18/04/2022
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE

O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Dom Pedro II, N.º830, centro, Serra Alta , Estado de Santa
Catarina, inscrita no CNPJ sob n.º80.622.319/0001-98, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. RAFAEL MARIN, portador do CPF
nº 006.201.999-62 e RG 3.668.373 SSP/SC, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado o Produtor Rural Sr. ORDALINO DE
ANDRADE com sede na Linha São Sebastião, interior do Município de Serra Alta/SC, portador do CPF nº 032.790.759-20 e RG 4.257.658SSP/
SC, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em
vista o que consta na Chamada Pública nº020/2022, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
1.1 É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para
alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE e recursos próprios do município, de abril a dezembro de 2022, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 020/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente
contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na
Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:
3.1 O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano
civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:
4.1 Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 1.440,00 (Hum mil, quatrocentos e quarenta reais).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa
responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas
com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer
outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
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RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
Nome Agricultor/Familiar/Cooperativa

Item

Descrição Produto

Quantidade

Preço de Aquisição
Preço Unitário (divulgaPreço Total
do na chamada pública)

ORDALINO DE ANDRADE
Valor Total do Contrato

02

AIPIM COM CASCA

200 KG

R$ 7,20

R$ 1.440,00
R$ 1.440,00

CLÁUSULA QUINTA:
5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Destino

Projeto/Atividade

05.01

2.504 Despesa 152

05.01

2.504 Despesa 153

Descrição
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

Item Orçamentário
339032030000 DR 0001
339032030000 DR 0030

CLÁUSULA SEXTA:
6.1 O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução
e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior, no prazo de até 30 dias consecutivos.
CLÁUSULA SÉTIMA:
7.1 O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa
de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA:
8.1 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e Resolução 4/2015 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas,
bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.
CLÁUSULA NONA:
9.1 É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA:
10.1 O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
10.2 Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
11.1 A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
12.1 A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade
Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela legislação.
12.2 Em conformidade dom o artigo 67 da Lei 8.666/93 a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Nutricionista Sr. Damaris Ventura.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
13.1 O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública nº020/2022, pela Resolução CD/FNDE nº4/2015, pela Lei nº 8.666/1993 e
pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
14.1 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
15.1 As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada
mediante registro de recebimento ou por fax/e-mail, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
16.1 Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá
ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
17.1 O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
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18.1 É competente o Foro da Comarca de Modelo, Estado de Santa Catarina para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Serra Alta -SC, 18 de Abril de 2022.
RAFAEL MARIN
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
ORDALINO DE ANDRADE
CONTRATADO
Analisado e Aprovado pelo Departamento Jurídico
MAURÍCIO LEONIR SONDA
Advogado
OAB/SC 54.175
TESTEMUNHAS:
MARCONDES LEONARDO MULLER 		
CPF: 053.864.149-50 			
Sec. de Administração e Desenv. Econ.

DAMARIS VENTURA
CPF: 007.100.739-33
Nutricionista

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022

Publicação Nº 3839584

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 37DE5FA855EDEA13920ADF03231AC62ED787CAE8

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036 DE 18/04/2022
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE

O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Dom Pedro II, N.º830, centro, Serra Alta , Estado de Santa
Catarina, inscrita no CNPJ sob n.º80.622.319/0001-98, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. RAFAEL MARIN, portador do CPF
nº 006.201.999-62 e RG 3.668.373 SSP/SC, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado o Produtor Rural Sr. JOÃO CARLOS
NOAL com sede na Linha Gruta, interior do Município de Serra Alta/SC, inscrito no RG sob o nº 1.837.294 SSP/SC e portador do CPF nº
767.625.059-53 SSP/SC, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº
8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº020/2022, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas
que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
1.1 É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para
alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE e recursos próprios do município, de abril a dezembro de 2022, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 020/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente
contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na
Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:
3.1 O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano
civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:
4.1 Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 2.701,50 (Dois mil, setecentos e um reais e cinquenta centavos).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa
responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas
com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer
outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
Nome Agricultor/Familiar/Cooperativa

Item

Descrição Produto

Quantidade

Preço de Aquisição
Preço Unitário (divulgaPreço Total
do na chamada pública)

JOÃO CARLOS NOAL

23

TOMATE

150KG

R$ 10,05

R$ 1.507,50

26

PEPINO

200KG

R$ 5,97

R$ 1.194,00
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Valor Total do Contrato

R$ 2.701,50

CLÁUSULA QUINTA:
5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Destino

Projeto/Atividade

05.01

2.504 Despesa 152

05.01

2.504 Despesa 153

Descrição
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

Item Orçamentário
339032030000 DR 0001
339032030000 DR 0030

CLÁUSULA SEXTA:
6.1 O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução
e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior, no prazo de até 30 dias consecutivos.
CLÁUSULA SÉTIMA:
7.1 O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa
de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA:
8.1 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e Resolução 4/2015 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas,
bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.
CLÁUSULA NONA:
9.1 É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA:
10.1 O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
10.2 Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
11.1 A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
12.1 A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade
Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela legislação.
12.2 Em conformidade com o artigo 67 da Lei 8.666/93 a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Nutricionista Sra.
Damaris Ventura.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
13.1 O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública nº020/2022, pela Resolução CD/FNDE nº4/2015, pela Lei nº 8.666/1993 e
pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
14.1 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
15.1 As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada
mediante registro de recebimento ou por fax/e-mail, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
16.1 Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá
ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
17.1 O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
18.1 É competente o Foro da Comarca de Modelo, Estado de Santa Catarina para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
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Serra Alta -SC, 18 de Abril de 2022.
RAFAEL MARIN
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
JOÃO CARLOS NOAL
CONTRATADO
Analisado e Aprovado pelo Departamento Jurídico
MAURÍCIO LEONIR SONDA
Advogado
OAB/SC 54.175
TESTEMUNHAS:
MARCONDES LEONARDO MULLER 		
CPF: 053.864.149-50 			
Sec. de Administração e Desenv. Econ.

DAMARIS VENTURA
CPF: 007.100.739-33
Nutricionista

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022

Publicação Nº 3839591

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7D74CA41BF05CCACE1D780A85BCA86F55E794AFB

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037 DE 18/04/2022
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE

O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Dom Pedro II, N.º830, centro, Serra Alta , Estado de
Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob n.º80.622.319/0001-98, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. RAFAEL MARIN, portador
do CPF nº 006.201.999-62 e RG 3.668.373 SSP/SC, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado a COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA – COOPERAGIR, com sede na(o) BR 282, Km 623, Linha Vila Nova, Município de Iraceminha/SC, inscrita no CNPJ
nº 09.271.145/0001-00, representada pelo seu representante legal (Presidente) Sr. Vilson Ghisleri, portador do CPF nº 664.777.439-49 e
RG 2.231.738 SSP/SC, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº
8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº020/2022, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas
que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
1.1 É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para
alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE e recursos próprios do município, de abril a dezembro de 2022, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 020/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente
contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na
Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:
3.1 O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano
civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:
4.1 Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 30.610,00 (Trinta mil, seiscentos e dez reais).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa
responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas
com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer
outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
Nome Agricultor/Familiar/Cooperativa

Item

Descrição Produto

Quantidade

Preço de Aquisição
Preço Unitário (divulgaPreço Total
do na chamada pública)

COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL DE
07
IRACEMINHA – COOPERAGIR
12

BOLACHA CASEIRA

300 KG

R$ 24,80

R$ 7.440,00

CUCA CASEIRA

300 KG

R$ 17,00

R$ 5.100,00
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16

MACARRÃO CASEIRO
(DIVERSOS)

300 KG

R$ 14,25

R$ 4.275,00

18

MINI PIZZA

800 UND.

R$ 4,70

R$ 3.760,00

24

PÃO CASEIRO

300 UND.

R$ 14,50

R$ 4.350,00

27

SUCO DE UVA

300 UND.

R$ 18,95

R$ 5.685,00

Valor Total do Contrato

R$ 30.610,00

CLÁUSULA QUINTA:
5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Destino

Projeto/Atividade

05.01

2.504 Despesa 152 e Despesa 153

Descrição
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

Item Orçamentário
339032030000 DR 0001
339032030000 DR 0030

CLÁUSULA SEXTA:
6.1 O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução
e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior, no prazo de até 30 dias consecutivos.
CLÁUSULA SÉTIMA:
7.1 O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa
de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA:
8.1 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e Resolução 4/2015 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas,
bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.
CLÁUSULA NONA:
9.1 É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA:
10.1 O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
10.2 Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
11.1 A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
12.1 A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade
Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela legislação.
12.2 Em conformidade com o artigo 67 da Lei 8.666/93 a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Nutricionista Sra.
Damaris Ventura.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
13.1 O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública nº020/2022, pela Resolução CD/FNDE nº4/2015, pela Lei nº 8.666/1993 e
pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
14.1 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
15.1 As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada
mediante registro de recebimento ou por fax/e-mail, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
16.1 Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá
ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
17.1 O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
18.1 É competente o Foro da Comarca de Modelo, Estado de Santa Catarina para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
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Serra Alta -SC, 18 de Abril de 2022.
RAFAEL MARIN
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
VILSON GHISLERI
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA – COOPERAGIR CONTRATADO
Analisado e Aprovado pelo Departamento Jurídico
MAURÍCIO LEONIR SONDA
Advogado
OAB/SC 54.175
TESTEMUNHAS:
MARCONDES LEONARDO MULLER 		
CPF: 053.864.149-50 			
Sec. de Administração e Desenv. Econ.

DAMARIS VENTURA
CPF: 007.100.739-33
Nutricionista

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022

Publicação Nº 3839597

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A281D9273D08D6E41238A9609764FA8B9813E52A

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038 DE 18/04/2022
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE

O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Dom Pedro II, N.º830, centro, Serra Alta , Estado de Santa
Catarina, inscrita no CNPJ sob n.º80.622.319/0001-98, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. RAFAEL MARIN, portador do CPF
nº 006.201.999-62 e RG 3.668.373 SSP/SC, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado a COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL, com sede na Rua Porto Alegre, 223 E, centro do Município de Chapecó/SC, inscrita no CNPJ nº 12.720.068/0001-24, representada
pelo seu representante legal (Presidente) Sr. Antônio Luiz Schnorr, portador do CPF nº 687.528.309-34 e RG 2.544.911 SSP/SC, doravante
denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que
consta na Chamada Pública nº020/2022, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para
alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE e recursos próprios do município, de abril a dezembro de 2022, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 020/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente
contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na
Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:
3.1 O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano
civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:
4.1 Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 18.267,00 (Dezoito mil, duzentos e sessenta e sete reais).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa
responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas
com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer
outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
Nome Agricultor/Familiar/Cooperativa

Item

Descrição Produto

Quantidade

Preço de Aquisição
Preço Unitário (divulgaPreço Total
do na chamada pública)

COOPERATIVA CEN13
TRAL SABOR COLONIAL

FEIJÃO PRETO

200 KG

R$ 8,26

R$ 1.652,00

19

MORGOTA/
BERGAMOTA

300 KG

R$ 7,78

R$ 2.334,00

20

MORANGO

300 KG

R$ 25,00

R$ 7.500,00

25

PÊSSEGO

300 KG

R$ 13,97

R$ 4.191,00
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R$ 12,95

R$ 2.590,00

Valor Total do Contrato

R$ 18.267,00

CLÁUSULA QUINTA:
5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Destino
05.01

Projeto/Atividade

Descrição

2.504 Despesa 152 e Despesa 153

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

Item Orçamentário
339032030000 DR 0001
339032030000 DR 0030

CLÁUSULA SEXTA:
6.1 O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução
e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior, no prazo de até 30 dias consecutivos.
CLÁUSULA SÉTIMA:
7.1 O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa
de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA:
8.1 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e Resolução 4/2015 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas,
bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.
CLÁUSULA NONA:
9.1 É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA:
10.1 O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
10.2 Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
11.1 A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
12.1 A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade
Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela legislação.
12.2 Em conformidade dom o artigo 67 da Lei 8.666/93 a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Nutricionista Sr. Damaris Ventura.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
13.1 O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública nº020/2022, pela Resolução CD/FNDE nº4/2015, pela Lei nº 8.666/1993 e
pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
14.1 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
15.1 As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada
mediante registro de recebimento ou por fax/e-mail, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
16.1 Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá
ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
17.1 O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
18.1 É competente o Foro da Comarca de Modelo, Estado de Santa Catarina para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Serra Alta -SC, 18 de Abril de 2022.
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RAFAEL MARIN
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
ANTÔNIO LUIZ SCHNORR
COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
CONTRATADO
Analisado e Aprovado pelo Departamento Jurídico
MAURÍCIO LEONIR SONDA
Advogado
OAB/SC 54.175
TESTEMUNHAS:
MARCONDES LEONARDO MULLER 		
CPF: 053.864.149-50 			
Sec. de Administração e Desenv. Econ.

DAMARIS VENTURA
CPF: 007.100.739-33
Nutricionista

EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL P/ COMPRAS E SERVIÇOS Nº 030/2022

Publicação Nº 3840799

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 312DC56F8D2B0D6B59A0D402BA27EB2B5626EAC0

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
AVISO DE LICITAÇÃO:
Código Registro (e-Sfinge): 312DC56F8D2B0D6B59A0D402BA27EB2B5626EAC0
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022
Pregão Presencial PARA Contratação de Serviços Nº 30/2022
Tipo: Menor Preço Por Item.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA
NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICO PARA A SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA ALTA/SC:
Entrega dos Envelopes: 08:30 horas do dia 05 de maio de 2022.
Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 05 de maio de 2022.
O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura e no site http://www.serraalta.atende.net/ ou maiores informações no seguinte endereço e horário: Av.Dom Pedro II, nº 830, nos dias úteis, de Segunda à Sexta, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:15 às 17:15
horas.
SERRA ALTA/SC, 19 de abril de 2022.
RAFAEL MARIN
PREFEITO DE SERRA ALTA
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 020/2022

Publicação Nº 3839607

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DEB7D13613D1D3CAC6BEAFC8B74293044BBFC766

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA

Pág

1

/

6

Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação - PMSA

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2114 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número Minuta - Licitação: 20 codigoCliente: 2114 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Dispensa de Licitação
Para Aquisição de Bens
20/2022
Processo Administrativo: 20/2022

O Prefeito Municipal tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto nº 143/2021.

Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Dispensa de Licitação nº. 20/2022, o(s)
participante(s):

10804 - GELSON LAZARETI
Item Produto

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

ABÓBORA JAPONESA (CABUTIÁ) - MERENDA
ABÓBORA JAPONESA (CABUTIÁ): MORANGA DE
CASCA VERDE, COM POLPA INTACTA E LIMPA,
COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES
TÍPICOS
DA
VARIEDADE,
SEM
BROTOS,
RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS,
MACHUCADURAS,
BOLORES
OU
OUTROS
DEFEITOS
QUE
POSSAM
ALTERAR
SUA
APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR
PARTE POSSÍVEL DE TERRA ADERENTE À CASCA
E DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE
UMIDADE EXTERNA ANORMAL. PESO MÉDIO 2 A
2,5 KG.

KILOGRAMA

Unidade

Marca

150

R$4,09

R$613,50

14

LARANJA COMUM OU BAIXA ACIDEZ - MERENDA
LARANJA
COMUM
OU
BAIXA
ACIDEZ:
CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE 1ª QUALIDADE,
CASCA SÃ, FIRME, SEM RACHADURAS, MURCHA,
SEM DEFEITOS FÍSICOS OU DANO MECÂNICO. A
POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME. DEVE
APRESENTAR-SE EM INÍCIO DE MATURAÇÃO.
DEVE SER FRESCA, ATINGIDO O GRAU MÁXIMO
AO TAMANHO (MÉDIO), AROMA, COR E SABOR
PRÓPRIO DA ESPÉCIE E VARIEDADE. NÃO DEVE
CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES
OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À
SUPERFÍCIE DA CASCA. LIVRE DE RESÍDUOS DE
FERTILIZANTES.
DE
COLHEITA
RECENTE.
ACONDICIONADAS EM CAIXAS ADEQUADAMENTE
HIGIENIZADAS.
PRODUTO
COM
RASTREABILIDADE DE VEGETAIS IN NATURA (EORIGEM DA CIDASC).

KILOGRAMA

400

R$4,29

R$1.716,00

Total do Fornecedor:

R$2.329,50

16110 - JOÃO CARLOS NOAL E LUCIA MARCOLINA NOAL
Item Produto

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

23

TOMATE:
PAULISTA,
GRAU
MÉDIO
DE
AMADURECIMENTO
(COLORIDO),
COM
APROXIMADAMENTE 80% DE MATURAÇÃO, SEM
FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM
MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E
BRILHO. DE 1ª QUALIDADE, NÃO DEVERÁ TER
FRUTOS ESTRAGADOS. NÃO SERÃO TOLERADOS
OS DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO
OU O RENDIMENTO COMO PODRIDÃO, DANO,
MURCHO, IMATURO, PASSADOS E FERIDOS. OS
PRODUTOS DEVERAM ESTAR FRESCO, ISENTO
DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU
CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE
EXTERNA E NO PONTO DE CONSUMO.
ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESPECIAL
PARA ALIMENTOS, EM TELAS DE PROTEÇÃO,
RESISTENTE COM ETIQUETAS CONSTANDO O
PESO. PRODUTO COM RASTREABILIDADE DE
VEGETAIS IN NATURA (E-ORIGEM DA CIDASC).
ENTREGA
CONFORME
SOLICITAÇÃO/
CRONOGRAMA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR.

KILOGRAMA

150

R$10,05

R$1.507,50

26

PEPINO - MERENDA ESCOLAR
PEPINO - ESPÉCIE COMUM (CUCUMIS SATIVUS,)

KILOGRAMA

200

R$5,97

R$1.194,00

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04
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16110 - JOÃO CARLOS NOAL E LUCIA MARCOLINA NOAL
Item Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

Total do Fornecedor:

R$2.701,50

DEVERA SER DE 1º QUALIDADE, DE TAMANHO
MÉDIO, LISO, COM POLPA INTACTA E LIMPA;
TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES TÍPICOS
DA
VARIEDADE,
SUFICIENTEMENTE
DESENVOLVIDAS, APRESENTANDO GRAU MÉDIO
DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A
MANIPULAÇÃO,
O
TRANSPORTE,
À
CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS
PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO, SEM
MANCHAS, BOLORES, SUJIDADES, SEM LESÕES
DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS,
MACHUCADOS, PERFURAÇÕES E CORTES NA
CASCA) OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM
ALTERAR SUA APARÊNCIA. ENTREGA CONFORME
SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA DO SETOR DE
ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR.
PRODUTO
COM
RASTREABILIDADE DE VEGETAIS IN NATURA (EORIGEM DA CIDASC).
32441 - ORDALINO DE ANDRADE
Item Produto
2

Unidade

AIPIM COM CASCA- AGRICULTURA FAMILIAR
AIPIM
COM
CASCA
(CONGELADO)
CARACTERÍSTICAS
GERAIS:
DE
PRIMEIRA,
PRODUÇÃO DO ANO. DEVEM PROCEDER DE
ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS E SÃOS E
SATISFAZER
AS
SEGUINTES
CONDIÇÕES
MÍNIMAS:
SEREM
SUFICIENTEMENTE
DESENVOLVIDOS, COM O TAMANHO, AROMA,
SABOR E COR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE; NÃO
ESTAREM
DANIFICADOS
POR
QUAISQUER
LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE
AFETEM A SUA APARÊNCIA; ESTAREM LIVRES DE
ENFERMIDADES; ESTAREM ISENTOS DE UMIDADE
EXTERNA
ANORMAL,
ODOR
E
SABOR
ESTRANHOS; A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E
LIMPA. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/
CRONOGRAMA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR.

Marca

KILOGRAMA

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

200

R$7,20

R$1.440,00

Total do Fornecedor:

R$1.440,00

62804 - ELISANDRO MARCOLINA
Item Produto

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

3

ALFACE LISA OU CRESPA - MERENDA
ALFACE LISA OU CRESPA: CARACTERÍSTICAS:
FRESCA; APRESENTAR GRAU DE EVOLUÇÃO
COMPLETO; LIVRE DE SUJIDADES OU INSETOS,
FOLHAS INTACTAS, TAMANHO MÉDIO A GRANDE.
NÃO
PODEM
ESTAR
DANIFICADAS
POR
QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU
MECÂNICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA.
ESTAREM ISENTAS DE UMIDADE EXTERNA
ANORMAL,
ODOR
E
SABOR
ESTRANHO.
ACONDICIONADA EM EMBALAGENS PLÁSTICAS,
TRANSPARENTE E ATÓXICA. PRODUTO COM
RASTREABILIDADE DE VEGETAIS IN NATURA (EORIGEM DA CIDASC).

UNIDADE

300

R$4,32

R$1.296,00

6

BETERRABA - MERENDA
BETERRABA: LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA,
COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES
(APROXIMADAMENTE 80 GRAMAS CADA) TÍPICOS
DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU
CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS,
BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM
ALTERAR A APARÊNCIA E QUALIDADE. DE
COLHEITA RECENTE.

KILOGRAMA

150

R$3,66

R$549,00

8

BRÓCOLIS - MERENDA
BRÓCOLIS: TIPO RAMOSO OU CABEÇA, IN
NATURA. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES,
CONSUMO IMEDIATO E EM ESCALA, NO
DECORRER DA SEMANA NO MÁXIMO 7 (SETE)
DIAS ANTES DO VENCIMENTO. FOLHAS FIRMES
SEM ÁREAS AMARELADAS, SEM SUJIDADES OU
OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA
APARÊNCIA OU QUALIDADE.

UNIDADE

120

R$9,24

R$1.108,80

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Unidade

Marca

Identificador: WCO561201-548-XNWKEVVMUEFMTQ-7 - Emitido por: MICHELI SANTORO BITTARELLO

19/04/2022 09:53:54 -03:00

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2359

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA

Pág

3

/

6

Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação - PMSA

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2114 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número Minuta - Licitação: 20 codigoCliente: 2114 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não
62804 - ELISANDRO MARCOLINA
Item Produto

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

11

COUVE-FLOR
FRESCA,
DE
PRIMEIRA
QUALIDADE; LIMPA, LAVADA OU ESCOVADA,
COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTA DE SUJIDADES,
INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS
ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA.
NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE
ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA.

UNIDADE

Unidade

Marca

120

R$9,54

R$1.144,80

17

MILHO VERDE EM ESPIGA MILHO VERDE EM
ESPIGA - IN NATURA, SEM CASCA, COM
CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA
QUALIDADE, FRESCO, LIMPO, COLORAÇÃO
UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TÍPICOS DA
ESPÉCIE,
APRESENTANDO
GRAU
DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR
A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A
CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS
PARA O CONSUMO, ISENTO DE SUJIDADES,
INSETOS, LARVAS, PARASITAS E CORPOS
ESTRANHOS
ADERIDOS
À
SUPERFÍCIE.
ACONDICIONADOS
EM
SACOS
PLÁSTICOS
TRANSPARENTES

UNIDADE

1.000

R$3,00

R$3.000,00

21

REPOLHO - MERENDA
REPOLHO
HORTALIÇA
DE
FOLHAS
ENOVELADAS, TAMANHO MÉDIO DE 1,5 A 2 KG,
COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE
PRIMEIRA
QUALIDADE;
FRESCO,
LIMPO,
COLORAÇÃO UNIFORME; AROMA, COR E SABOR
TÍPICOS DA ESPÉCIE; ISENTO DE SUJIDADES,
INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS
ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA.
NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE
ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
PRODUTO COM RASTREABILIDADE DE VEGETAIS
IN
NATURA
(E-ORIGEM
DA
CIDASC).
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESPECIAL
PARA
ALIMENTOS,
EM
FILME
PLÁSTICO,
CONTENDO O PESO.

UNIDADE

100

R$7,37

R$737,00

22

TEMPERO VERDE (CEBOLINHA VEERDE E
SALSINHA) MERENDA
TEMPERO VERDE (CEBOLINHA VERDE E
SALSINHA) - FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE;
TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA
ESPÉCIE E VARIEDADES. EM GRAU DE
DESENVOLVIMENTO QUE PERMITA SUPORTAR A
MANIPULAÇÃO,
O
TRANSPORTE
E
A
CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS
PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. ISENTO
DE SUJIDADES, INSETOS, LARVAS E CORPOS
ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA
NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE
ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. EM
MAÇOS COM PESO MÍNIMO DE 150 G.

MAÇO

100

R$5,37

R$537,00

Total do Fornecedor:

R$8.372,60

110159 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA - COOPERA
Item Produto

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

7

BOLACHA
CASEIRA
DIVERSOS
TIPOSAGRICULTURA FAMILIAR
BOLACHA CASEIRA - DIVERSOS TIPOS - FEITO DE
FORMA ARTESANAL E QUE SE UTILIZAM DE
INSUMOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES,
CORANTES E OUTROS ADITIVOS UTILIZADOS NOS
BISCOITOS INDUSTRIALIZADOS. AS EMBALAGENS
DEVEM SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE,
LACRADO, COM GARANTIA DE HIGIENE E
CONSISTÊNCIA ADEQUADA, EMBALAGENS DE 1
KG, CONTENDO ROTULO DO PRODUTO COM
TODAS AS ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS,
DATA DE VALIDADE. CONTENDO ETIQUETA COM
PESO. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/
CRONOGRAMA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR.

KILOGRAMA

300

R$24,80

R$7.440,00

12

CUCA CASEIRA- AGRICULTURA FAMILIAR
CUCA
CASEIRA:
PRODUZIDA
DE
FORMA
ARTESANAL, DE 1ª QUALIDADE, COM RECHEIO DE

KILOGRAMA

300

R$17,00

R$5.100,00

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04
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110159 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA - COOPERA
Item Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

SABORES DIVERSOS (A PEDIDO DO CLIENTE)
TAMANHO MÉDIO PARA 12 A 14 PEDAÇOS.
ÍNTEGRA E QUE UTILIZAM DE INSUMOS
NATURAIS, SEM CONSERVANTES, CORANTES E
OUTROS ADITIVOS UTILIZADOS NOS PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS, EM ESTABELECIMENTOS
CERTIFICADOS E AUTORIZADOS PELA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA. PRODUZIDA NO MÁXIMO UM DIA
ANTES DA ENTREGA. A EMBALAGEM DEVE SER
PLÁSTICO
TRANSPARENTE
E
ATÓXICO
ESPECÍFICA PARA ALIMENTOS, CONTENDO PESO,
DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, E A
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO VIGENTE.
16

MACARRÃO
CASEIRO
(DIVERSOS)
AGRICULTURA FAMILIAR
MACARRÃO CASEIRO (DIVERSOS) - FEITO DE
FORMA ARTESANAL E QUE UTILIZAM DE
INSUMOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES,
CORANTES E OUTROS ADITIVOS UTILIZADOS NOS
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS,
EM
ESTABELECIMENTOS
CERTIFICADOS
E
AUTORIZADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
PRODUZIDA NO MÁXIMO UM DIA ANTES DA
ENTREGA.
A
EMBALAGEM
DEVE
ESTAR
ACONDICIONADA, PLÁSTICA TRANSPARENTE,
ÍNTEGRA,
DESCARTÁVEL,
ATÓXICA,
CORRETAMENTE
FECHADA.
NO
RÓTULO
IMPRESSO DEVE CONSTAR NO MÍNIMO: A
DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, A DATA DE
FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, LISTA DE
INGREDIENTES, PROCEDÊNCIA E INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL. DEVE CONSTAR DATA DE
FABRICAÇÃO E DATA DE VENCIMENTO COM NO
MÍNIMO 30 DIAS. CONTENDO 1 KG.

KILOGRAMA

300

R$14,25

R$4.275,00

18

MINI PIZZA - MASSA DE 10 CM DE DIÂMETRO, COM
QUEIJO, NOS SABORES DE CARNE, MILHO E
FRANGO (A PEDIDO DO CLIENTE). FEITA DE
FORMA ARTESANAL, COM INGREDIENTES COMO
FARINHA DE TRIGO, LEVEDURAS, ÁGUA E SAL.
SEM CONSERVANTES, CORANTES E OUTROS
ADITIVOS
UTILIZADOS
NOS
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS, EM ESTABELECIMENTOS
CERTIFICADOS E AUTORIZADOS PELA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA. PRODUZIDA NO MÁXIMO UM DIA
ANTES DA ENTREGA. A EMBALAGEM DEVE ESTAR
ACONDICIONADA, PLÁSTICA TRANSPARENTE,
ÍNTEGRA,
DESCARTÁVEL,
ATÓXICA,
CORRETAMENTE
FECHADA.
NO
RÓTULO
IMPRESSO DEVE CONSTAR NO MÍNIMO: A
DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, A DATA DE
FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, LISTA DE
INGREDIENTES, PROCEDÊNCIA E INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL. DEVE CONSTAR DATA DE
FABRICAÇÃO E DATA DE VENCIMENTO.

UNIDADE

800

R$4,70

R$3.760,00

24

PÃO CASEIRO - FEITO DE FORMA ARTESANAL,
CONTENDO
NO
MÍNIMO
800GR.
COM
INGREDIENTES COMO FARINHA DE TRIGO,
LEVEDURAS, ÁGUA E SAL. SEM CONSERVANTES,
CORANTES E OUTROS ADITIVOS UTILIZADOS NOS
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS,
EM
ESTABELECIMENTOS
CERTIFICADOS
E
AUTORIZADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
PRODUZIDA NO MÁXIMO UM DIA ANTES DA
ENTREGA. SERÁ REJEITADO O PÃO QUEIMADO
OU MAL COZIDO. O ASPECTO DO PÃO DEVERÁ
SER DE MASSA COZIDA, LEVE, HOMOGÊNEO,
ELÁSTICO, NÃO ADERENTE AOS DEDOS AO SER
COMPRIMIDO E NÃO DEVEM APRESENTAR
GRUMOS DUROS, PONTOS NEGROS, PARDOS OU
AVERMELHADOS. A EMBALAGEM DE CADA
UNIDADE
DEVE
ESTAR
ACONDICIONADA
INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA
TRANSPARENTE,
ÍNTEGRA,
DESCARTÁVEL,
ATÓXICA,
CORRETAMENTE
FECHADA.
NO
RÓTULO IMPRESSO DEVE CONSTAR NO MÍNIMO:

UNIDADE

300

R$14,50

R$4.350,00
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110159 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA - COOPERA
Item Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

300

R$18,95

R$5.685,00

Total do Fornecedor:

R$30.610,00

A DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO
PESO, A DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE
VALIDADE,
LISTA
DE
INGREDIENTES,
PROCEDÊNCIA E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.
27

SUCO DE UVA - AGRICULTURA FAMILIAR
SUCO DE UVA - RECIPIENTES DE 1,5 LITROS DE
VIDRO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. DEVE SER
ENTREGUE CONFORME CRONOGRAMA ENVIADO
PELA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
ENTREGA
CONFORME
SOLICITAÇÃO/
CRONOGRAMA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR.

FRASCO

120502 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Item Produto

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

13

FEIJÃO PRETO - AGRICULTURA FAMILIAR
FEIJÃO PRETO: PACOTE DE 01 KG, FEIJÃO
CLASSE PRETO, GRUPO/TIPO I, 100% FEIJÃO
PRETO (PHASEOLUS VULGARIS L.), DE SAFRA
NOVA. CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 90 A 98%
DE GRÃOS INTEIROS E ÍNTEGROS, SEM A
PRESENÇA DE GRÃOS DISFORMES E/OU
TORRADOS, COLORAÇÃO DOS GRÃOS COM
NUANCES DIFERENTES, IMPUREZAS (GRÃOS
PARTIDOS
E
PEDRAS),
BOLOR,
MOFOS,
CARUNCHO, RENDIMENTO INADEQUADO. A
EMBALAGEM DEVERÁ SER DE PLÁSTICO,
TRANSPARENTE
E
ATÓXICO,
RESISTENTE.
ENTREGA
CONFORME
SOLICITAÇÃO/
CRONOGRAMA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR.

KILOGRAMA

200

R$8,26

R$1.652,00

19

MORGOTA/BERGAMOTA/TANGERINA
AGRICULTURA FAMILIAR
MORGOTA/BERGAMOTA/TANGERINA - DEVEM
SER FRESCAS, TEREM ATINGIDO O GRAU
MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR
PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADES. NÃO
DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS,
SUJIDADES
OU
CORPOS
ESTRANHOS
ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS
DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, AROMA E
SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR
INTACTA E FIRME. DEVE APRESENTAR-SE EM
INÍCIO DE MATURAÇÃO. ACONDICIONADOS EM
SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CONFORME
QUANTIDADE SOLICITADA. ENTREGA CONFORME
SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA DO SETOR DE
ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR.
PRODUTO
COM
RASTREABILIDADE DE VEGETAIS IN NATURA (EORIGEM DA CIDASC).

KILOGRAMA

300

R$7,78

R$2.334,00

20

MORANGO IN NATURA - DEVEM SER FRESCAS,
TEREM ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO,
AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E
VARIEDADES.
NÃO
DEVEM
CONTER
SUBSTÂNCIAS
TERROSAS,
SUJIDADES
OU
CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE
DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA
ANORMAL, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A
POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME. DEVE
APRESENTAR-SE EM INÍCIO DE MATURAÇÃO.
ACONDICIONADOS
EM
SACOS
PLÁSTICOS
RESISTENTES,
CONFORME
QUANTIDADE
SOLICITADA.
ENTREGA
CONFORME
SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA DO SETOR DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

KILOGRAMA

300

R$25,00

R$7.500,00

25

PÊSSEGO - AGRICULTURA FAMILIAR
PÊSSEGO - CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE 1ª
QUALIDADE,
CASCA
SÃ,
FIRME,
SEM
RACHADURAS, MURCHA, SEM DEFEITOS FÍSICOS
OU DANO MECÂNICO. A POLPA DEVE ESTAR
INTACTA E FIRME. DEVE APRESENTAR-SE EM
INÍCIO DE MATURAÇÃO. DEVE SER FRESCO,
ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO

KILOGRAMA

300

R$13,97

R$4.191,00

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04
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Identificador: WCO561201-548-XNWKEVVMUEFMTQ-7 - Emitido por: MICHELI SANTORO BITTARELLO

19/04/2022 09:53:54 -03:00

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2362

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA

Pág

6

/

6

Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação - PMSA

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2114 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número Minuta - Licitação: 20 codigoCliente: 2114 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não
120502 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Item Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

200

R$12,95

R$2.590,00

Total do Fornecedor:

R$18.267,00

(MÉDIO), AROMA, COR E SABOR PRÓPRIO DA
ESPÉCIE E VARIEDADE. NÃO DEVE CONTER
SUBSTÂNCIAS
TERROSAS,
SUJIDADES
OU
CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE
DA
CASCA.
LIVRE
DE
RESÍDUOS
DE
FERTILIZANTES.
DE
COLHEITA
RECENTE.
ACONDICIONADAS EM CAIXAS ADEQUADAMENTE
HIGIENIZADAS.
ENTREGA
CONFORME
SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA DO SETOR DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
28

SUCO DE MAÇÃ INTEGRAL: 100% NATURAL, TIPO
COLONIAL. PRONTO PARA BEBER. SEM ADIÇÃO
DE AÇÚCAR. SEM CONSERVANTES. EMBALAGEM
EM RECIPIENTES DE VIDRO DE 1 LITRO. A
ROTULAGEM DEVERÁ CONTER TODAS AS
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NOME E/OU
MARCA, SAFRA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO
DE VALIDADE MÍNIMA DE 180 MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. A EMBALAGEM
DEVERÁ ESTAR LACRADA. ENTREGA CONFORME
SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA DO SETOR DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

LITROS

E, desta forma, autorizo a emissão de empenhos do referido processo.
Serra Alta, 18 de abril de 2022.
___________________________________
RAFAEL MARIN
Prefeito

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO561201-548-XNWKEVVMUEFMTQ-7 - Emitido por: MICHELI SANTORO BITTARELLO
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Siderópolis
Prefeitura
07/2022

Publicação Nº 3840692

MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMS 07/2022
AVISO RESULTADO DO CREDENCIAMENTO
O Município de Siderópolis, através do Fundo Municipal de Saúde comunica aos interessados, o resultado parcial do Credenciamento acima
epigrafado, que tem por objeto o Credenciamento de pessoas jurídicas prestadores de serviços técnico-profissionais na área da saúde,
para realização de atendimento médico em urgência e emergência (plantões) no Pronto Atendimento 24 horas no município de Siderópolis,
declarando credenciadas as seguintes empresas:
A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – CNPJ 45.860.722/0001-54
ALMEDICE CLÍNICA MÉDICA LTDA – CNPJ 32.175.987/0001-71
SAMIRA DAMASIO PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – CNPJ 32.008.334/0001-06
DALLACOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – CNPJ 41.266.778/0001-24
DANIEL RICARDO NEISA – CNPJ 30.430.248/0001-53
ERIKA LOPES RUY EIRELI – CNPJ 30.741.348/0001-09
YANNIS SMIITH DIAZ BONASSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – CNPJ 40.600.089/0001-41
DEON SAÚDE CLÍNICA GERAL LTDA – CNPJ 21.972.072/0001-70
PIAZZA E TEZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA – CNPJ 30.496.746/0001-07
AGOSTIN ONCOLOGIA CLINICA EIRELI – CNPJ 40.619.101/0001--60
Sendo assim, abre-se o prazo previsto em lei para interposição de recursos, contados a partir da publicação deste aviso, ficando franqueada
a vista dos autos aos interessados. Por oportuno, reitera-se que continua aberto o Edital para novos credenciamentos. Informações: (48)
3435-8900 ou licitacao@sideropolis.sc.gov.br.
Siderópolis, 19 de abril de 2022.
ANGELO FRANQUI SALVARO
Prefeito

29/2022

Publicação Nº 3840316

Contrato N° 29/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
Contratada: INOVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Valor: 20.800,00
Vigência: Início: 19/04/2022 Término: 31/12/2022
Licitação: 26/2022
Objeto da Contratação: Pregão Presencial para contratação de empresa para o fornecimento de móveis para Polícia Militar, de Siderópolis/SC
Siderópolis, 19 de Abril de 2022
ROGERIO JESUINA
Diretor de Compras
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Sombrio
Prefeitura
PORTARIA 129/2022

Publicação Nº 3841143

PORTARIA Nº 129 DE 14 DE ABRIL DE 2022.
EXONERA POR FALECIMENTO, SERVIDOR PÚBLICO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SOMBRIO-SC, Senhora Gislane Dias da Cunha, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Sombrio, de 06 de abril de 1990, e em conformidade com a Lei nº 1.414 de 20 de Maio de 2003.
RESOLVE:
Exonerar por falecimento o Servidor efetivo Senhora EDNA TERESINHA PEDROSO DE MATOS PEREIRA, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº. 8769, com regime de trabalho de 40 horas semanais, nomeado através da Portaria nº 018, de 30 de janeiro de 2019.
Fica revogada a Portaria nº 018, de 30 de janeiro de 2019, e demais disposições em contrário.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Sombrio - SC, 14 de abril de 2022.
Gislane Dias da Cunha
Prefeita Municipal
Registrada e Publicada nesta Secretaria em data supracitada.
Marcio Luiz Abatti
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

PORTARIA 130/2022

Publicação Nº 3841149

PORTARIA Nº. 130 DE 18 DE ABRIL DE 2022
NOMEIA SERVIDOR APROVADO PELO PROCESSO SELETIVO, EDITAL N° 002/2021 (SAÚDE)
A PREFEITA MUNICIPAL DE SOMBRIO-SC, Senhora Gislane Dias da Cunha, no uso da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica
do Município de Sombrio, de 06 de abril de 1990 combinado com a Lei nº. 1.414 de 20 de Maio de 2003, e suas alterações.
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o servidor abaixo relacionado, aprovado no Processo Seletivo, Edital nº. 002/2021 (Saúde), para o cargo de Técnico em
enfermagem (SAMU), com 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o referido candidato deverá comparecer no prazo de 10 (dez) dias,
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sombrio, munidos dos documentos exigidos pelo Edital do Processo
Seletivo, nº. 002/2021, (Administração) para tomar posse:
004 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SAMU)
Nome do Candidato
Catrine Aparecida da Silva Simão

Classificação
8

Esta Portaria Entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Sombrio – SC, 18 de abril de 2022.
Gislane Dias da Cunha
Prefeita Municipal
Registrada e publicada nesta secretaria em data supracitada
Marcio Luiz Abatti
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
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Publicação Nº 3841563
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F2A763263D915771B6902B3457D169DF8584BF53

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE SOMBRIO – AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2022 – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 066/2022 - Objeto: É objeto da presente licitação a contratação de serviços de coleta, transporte, triagem e destinação
final de resíduos inertes no município de Sombrio/SC. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar Federal nº 123/06 e demais
legislações complementares. Da Entrega e Abertura dos propostas: As propostas deverão ser realizadas até às 09h00min do dia 04 de maio
de 2022, com início do credenciamento e abertura marcada para às 09h00min do dia 04 de maio de 2022. Maiores informações no Setor de
Licitações na Prefeitura Municipal, sito a Av. Nereu Ramos, nº 31, Centro, Sombrio/SC, no horário das 08h00 às 11h30min, e das 13h30min
às 17h30min, pelo e-mail: licita.sombrio@gmail.com ou pelo Fone (48) 3533-5225. Sombrio/SC, 19 de abril de 2022. Gislane Dias da Cunha
– Prefeita Municipal

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

CONTRATOS 44/2022

Página 2366

Publicação Nº 3840237

CONTRATO N. º 44/2022/PREF.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO/SC
CONTRATADO: FORMULA PAVIMENTAÇÃO URBANA EIRELI
DO OBJETO: Contratação dos serviços de pavimentação asfáltica na Rua Padre João Reitz - Etapa
02, localizada no bairro São Luiz, no município de Sombrio/SC.
DO VALOR: R$ 477.531,02 (Quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e dois

centavos).

DA VIGÊNCIA: 19/04/2022 a 31/12/2022.
Data da assinatura:19/04/2022
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Sul Brasil
Prefeitura
DECRETO Nº 152 DE 18 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839235

DECRETO N°. 152, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS À PEDIDO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL VIVIANA ORBEN
OCUPANTE DO CARGO DE ODONTÓLOGA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto nas
Leis Municipais n°. 384 de 01 de junho de 2001e 385 de 01 de junho de 2001 e artigo 41 VII da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1°. Fica reduzida a jornada de trabalho para 20 horas com redução no salário base para 20 horas semanais. Essa redução é correspondente ao Processo Seletivo Interno nº 001/2013. Mantendo assim, apenas, as 20 horas correspondente ao Concurso Público nº 001/2011,
para a servidora VIVIANA ORBEN, portadora do CPF n° 061.284.469-22, Servidora Pública Municipal de Sul Brasil-SC, ocupante do cargo de
Odontóloga, com Lotação na Secretaria de Saúde.
Art. 2°. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de dotação própria prevista no orçamento.
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art.4°. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 186 de 04.09.2015 que dispõe sobre majoração.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 18 de abril de 2022.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
ADILTON PIETRO BIASI
Diretor de Administração

DECRETO Nº 153 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839293

DECRETO N°. 153, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DERLI LOURDES NEDICH PARA OCUPAR O CARGO DE COORDENADORA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
art. 9º da Lei Municipal nº 384/2001, de 01 de junho de 2001 e na Lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Art. 1°. Fica nomeada a Servidora Pública Municipal DERLI LOURDES NEDICH, a partir desta data, para ocupar o cargo em Comissão de
Coordenadora das Atividades de Saúde, Nível CC-2, com Lotação na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 19 de abril de 2022.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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ADILTON PIETRO BIASI
Diretor de Administração

DECRETO Nº 154 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839365

DECRETO N°. 154 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL ALESSANDRA CUOCHINSKI, OCUPANTE DO CARGO TEMPORÁRIO DE AGENTE
EDUCATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto nas
Leis Municipais n° s. 381, de 23 de maio de 2001, 384, de 01 de junho de 2001 e 344 de 31 de maio de 2000, alterada pela Lei 679 de 19
de janeiro de 2009. E edital nº 03/2021 Processo Seletivo.
DECRETA:
Art. 1°. Fica exonerada, a pedido a Servidora Pública Municipal de Sul Brasil – SC, a partir desta data, ALESSANDRA CUOCHINSKI, portadora do CPF nº 105.642.449-45, ocupante do cargo de AGENTE EDUCATIVA, com Lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esportes.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 46 de 01.02.2022.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 19 de abril de 2022.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
ADILTON PIETRO BIASI
Diretor de Administração

DECRETO Nº 155 DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839452

DECRETO N°. 155 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE ADMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL GABRIELE JULIA JACOBY POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA
O CARGO DE AGENTE EDUCATIVO TEMPORÁRIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto nas
Leis Municipais n° s. 381, de 23 de maio de 2001, 384, de 01 de junho de 2001 e 344 de 31 de maio de 2000, alterada pela Lei 679 de 19
de janeiro de 2009, Processo Seletivo Simplificado 04/2022.
DECRETA:
Art. 1°. Fica nomeada Servidora Pública Municipal de Sul Brasil-SC, por tempo determinado (16.12.2022), para atender o excepcional interesse público, ou seja para suprir ausências, afastamentos e licenças legalmente concedidas, enquanto houver a necessidade de que dispõe
o artigo 2°, inciso VIII da Lei Municipal 381, de 23 de maio de 2001, de acordo com o cargo e enquadramento que segue:
NOME: GABRIELE JULIA JACOBY
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
Art. 2°. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de dotação própria prevista no orçamento.
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 4°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 19 de abril de 2022.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
ADILTON PIETRO BIASI
Diretor de Administração

HOMOLOGAÇÃO RESULTADO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 007-2022

Publicação Nº 3839567

Homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado 007/2022.
Professores do Ensino Fundamental:
1º - Patricia Tomkiel – 96 pontos
2º- Aline Aparecida Grave-92 pontos
3º- Marieli Detoni Almeida-60 pontos
4º- Giovana Aparecida Schneider-35 pontos
5º-Mari Sandra Mariano- 35 pontos
6º-Juliana Vial- 35 pontos
7º-Sidiane Siqueira Pereira- 35 pontos
Professores da Educação Infantil:
1º - Patricia Tomkiel – 96 pontos
2º- Aline Aparecida Grave-92 pontos
3º- Marieli Detoni Almeida-60 pontos
4º- Giovana Aparecida Schneider-35 pontos
5º-Mari Sandra Mariano- 35 pontos
6º-Juliana Vial- 35 pontos
7º-Sidiane Siqueira Pereira- 35 ponto
Auxiliar de Serviços Gerais:
1º Caliandra Dai
Sul Brasil, 19 de abril de 2022.
MAURILIO OSTROSKI
PREFEITO MUNICIPAL
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Taió
Prefeitura
CONTRATO Nº 234/2022

Publicação Nº 3840969

CONTRATO No RH/234/2022
Termo de contrato individual de trabalho por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público,
entre o MUNICÍPIO DE TAIÓ e MARLETE VICENZI MARTINELLI.
O MUNICÍPIO DE TAIÓ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Luiz Bértoli, no 44, Centro, inscrito no CNPJ sob no
82.765.488/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. HORST ALEXANDRE PURNHAGEN, doravante denominado
EMPREGADOR, e MARLETE VICENZI MARTINELLI, portador(a) do CPF no 614.***.***-25, doravante denominado(a) SERVIDOR(A), celebram o presente contrato individual de trabalho por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, com fundamento no inciso IX, do Art. 37, da Constituição Federal, combinado com o Art. 2o, da Lei Complementar no 203/2017, de
15/12/2017, considerando o resultado do Processo Seletivo Edital 011/2021, bem como o expediente emitido pela Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes, em virtude do afastamento da servidora Enazir Dalagnelo, que está em licença para tratamento de saúde, mediante as
condições a seguir
CLÁUSULA PRIMEIRA - O(A) SERVIDOR(A) exercerá o cargo de provimento temporário de Professor, nível 2, com exercício na Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes.
CLÁUSULA SEGUNDA - Fica o(a) servidor(a) ciente que será empossado(a) nesta data e o presente contrato vigorará a partir de 20 de abril
de 2022 até o término da licença da servidora supracitada ou término do ano letivo, ficando cientes as partes que a continuidade da prestação dos serviços após o término do contrato importará em nulidade do ajuste, por violação ao citado dispositivo legal.
CLÁUSULA TERCEIRA - O vencimento mensal a ser pago pelo EMPREGADOR ao SERVIDOR(A), incluído o repouso semanal remunerado,
será de R$ 2.115,31 (dois mil cento e quinze reais e trinta e um centavos) sobre o qual incidirão os reajustes pagos aos servidores do Município de Taió.
CLÁUSULA QUARTA - Fica ajustado que o EMPREGADOR poderá a qualquer tempo, conforme a necessidade do serviço público, transferir
o(a) SERVIDOR(A) para prestar serviços em qualquer localidade do município de Taió.
CLÁUSULA QUINTA - A jornada de trabalho será de 20 (vinte) horas semanais.
CLÁUSULA SEXTA - O(A) SERVIDOR(A) sujeitar-se-á as normas gerais do EMPREGADOR, que em nenhum momento poderão ser ignoradas
obrigando-se a executar com zelo, eficiência e lealdade todas as tarefas que lhe forem conferidas.
CLÁUSULA SÉTIMA - O EMPREGADOR fica autorizado a descontar da remuneração do(a) SERVIDOR(A) o valor dos danos e prejuízos por
ele(a) causados, seja por dolo, negligência, imprudência ou imperícia.
CLÁUSULA OITAVA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária conforme Lei n.º 4.281, de
16 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA NONA - As partes poderão rescindir unilateralmente o presente contrato antes de expirado o seu prazo, sem qualquer ônus ou
indenização advindo desta medida.
E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam o presente contrato de trabalho em 03 (três) vias de igual teor e forma.
Taió (SC), em 20 de abril de 2022.
________________________________________ ________________________________________
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN 			
MARLETE VICENZI MARTINELLI
TESTEMUNHAS:

DECRETO Nº 7.760/2022

Publicação Nº 3841085

DECRETO Nº 7.760, DE 19 DE ABRIL DE 2022
Concede Incentivo Econômico e Estímulos Fiscais a Empresa Taiomade Comércio de Madeiras Ltda ME.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, Estado de Santa Catarina, usando da atribuição que lhe confere o art. 70, inciso VI, da Lei Orgânica
do Município, promulgada em 23 de março de 1990, de acordo com o que estabelece a Lei Ordinária nº 3.092, de 16 de agosto de 2006,
Considerando a ata exarada pela comissão especialmente constituída através do Decreto nº 7.497, de 10 de agosto de 2021, em atenção à
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solicitação contida no Requerimento datado de 1º de outubro de 2021 – protocolo 10.896/2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, na forma instituída pela Lei Ordinária nº 3.092, de 16 de agosto de 2006, incentivos econômicos a empresa Taiomade
Comércio de Madeiras Ltda ME, inscrita no CNPJ nº 15.332.219/0001-65, com sede na Rua Coronel Feddersen, nº 1.475, Centro, Taió/SC,
na forma que segue:
Transferência de um imóvel com a área de 4.300,00 m² (quatro mil e trezentos metros quadrados), matriculado no Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Taió, sob nº 13.491, Livro 2, Fls. 01, destinado, exclusivamente, para a instalação da empresa, conforme requerimento datado de 1º de outubro de 2021, que se anexa ao presente Decreto, como parte integrante e inseparável do mesmo.
Parágrafo único. Na escritura de doação será feito registro de cláusula de reversão, no caso de ocorrência das hipóteses previstas nos artigos
2º e 3º deste Decreto.
Art. 2º Os incentivos previstos neste Decreto poderão ser revogados nas seguintes hipóteses:
I - não conclusão do projeto de construção dentro do prazo estabelecido pelo doador;
II - modificação da destinação do projeto utilizado para o pleito dos incentivos;
III - venda da empresa, ou encerramento de suas atividades, antes do prazo de 5 (cinco) anos a partir da concessão do incentivo;
IV - não contratação da quantidade de trabalhadores referida no inciso IV, do art. 7º, da Lei Ordinária nº 3.092, de 16 de agosto de 2006;
V - interrupção das atividades da empresa incentivada por mais de 60 (sessenta) dias, no período de 1 (um) ano;
VI - infringência às normas fiscais e do meio ambiente estabelecidas pela União, Estado ou Município.
§ 1º O prazo previsto no inciso I deste artigo, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, na hipótese da ocorrência de fatos supervenientes que comprometam as obras de construção ou ampliação, mediante requerimento instruído com as respectivas provas.
§ 2º Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas neste artigo, o imóvel doado e suas benfeitorias reverterão de pleno direito ao patrimônio
do Município, independentemente de qualquer indenização.
Art. 3º A empresa deverá observar os seguintes prazos:
I - 90 (noventa) dias para iniciar as obras de construção, contados a partir da comunicação da aprovação;
II - 90 (noventa) dias para iniciar as suas atividades, contados a partir do término das obras de construção e instalação.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Taió, 19 de abril de 2022.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito do Município de Taió
MARCELO GRAMKOW
Secretário de Planejamento, Habitação, Turismo, Indústria e Comércio

DECRETO Nº 7.761/2022

Publicação Nº 3841093

DECRETO Nº 7.761, DE 19 DE ABRIL DE 2022
Concede Incentivo Econômico e Estímulos Fiscais a Empresa Rymã Comércio e Transportes de Resíduos Ltda. EPP.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, Estado de Santa Catarina, usando da atribuição que lhe confere o art. 70, inciso VI, da Lei Orgânica
do Município, promulgada em 23 de março de 1990, de acordo com o que estabelece a Lei Ordinária nº 3.092, de 16 de agosto de 2006,
Considerando a ata exarada pela comissão especialmente constituída através do Decreto nº 7.497, de 10 de agosto de 2021, em atenção à
solicitação contida no Requerimento datado de 3 de novembro de 2021 – protocolo 10.898/2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, na forma instituída pela Lei Ordinária nº 3.092, de 16 de agosto de 2006, incentivos econômicos a empresa Rymã
Comércio e Transportes de Resíduos Ltda. EPP, inscrita no CNPJ nº 02.556.971/0001-48, com sede na Rodovia SC-422 – Km 4,5, nº 4.500,
Taió/SC, na forma que segue:
Transferência de um imóvel com a área de 9.000,00 m² (nove mil metros quadrados), matriculado no Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Taió, sob nº 15.542, Livro 2, Fls. 01, destinado, exclusivamente, para a instalação da empresa, conforme requerimento datado
de 3 de novembro de 2021, que se anexa ao presente Decreto, como parte integrante e inseparável do mesmo.
Parágrafo único. Na escritura de doação será feito registro de cláusula de reversão, no caso de ocorrência das hipóteses previstas nos artigos
2º e 3º deste Decreto.
Art. 2º Os incentivos previstos neste Decreto poderão ser revogados nas seguintes hipóteses:
I - não conclusão do projeto de construção dentro do prazo estabelecido pelo doador;
II - modificação da destinação do projeto utilizado para o pleito dos incentivos;
III - venda da empresa, ou encerramento de suas atividades, antes do prazo de 5 (cinco) anos a partir da concessão do incentivo;
IV - não contratação da quantidade de trabalhadores referida no inciso IV, do art. 7º, da Lei Ordinária nº 3.092, de 16 de agosto de 2006;
V - interrupção das atividades da empresa incentivada por mais de 60 (sessenta) dias, no período de 1 (um) ano;
VI - infringência às normas fiscais e do meio ambiente estabelecidas pela União, Estado ou Município.
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§ 1º O prazo previsto no inciso I deste artigo, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, na hipótese da ocorrência de fatos supervenientes que comprometam as obras de construção ou ampliação, mediante requerimento instruído com as respectivas provas.
§ 2º Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas neste artigo, o imóvel doado e suas benfeitorias reverterão de pleno direito ao patrimônio
do Município, independentemente de qualquer indenização.
Art. 3º A empresa deverá observar os seguintes prazos:
I - 90 (noventa) dias para iniciar as obras de construção, contados a partir da comunicação da aprovação;
II - 90 (noventa) dias para iniciar as suas atividades, contados a partir do término das obras de construção e instalação.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Taió, 19 de abril de 2022.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito do Município de Taió
MARCELO GRAMKOW
Secretário de Planejamento, Habitação, Turismo, Indústria e Comércio

DECRETO Nº 7.762/2022

Publicação Nº 3841098

DECRETO Nº 7.762, DE 19 DE ABRIL DE 2022
Concede Incentivo Econômico e Estímulos Fiscais a Empresa Artileto Artefatos de Cimento Ltda.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, Estado de Santa Catarina, usando da atribuição que lhe confere o art. 70, inciso VI, da Lei Orgânica
do Município, promulgada em 23 de março de 1990, de acordo com o que estabelece a Lei Ordinária nº 3.092, de 16 de agosto de 2006,
Considerando a ata exarada pela comissão especialmente constituída através do Decreto nº 7.497, de 10 de agosto de 2021, em atenção à
solicitação contida no Requerimento protocolado sob nº 11.170/2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, na forma instituída pela Lei Ordinária nº 3.092, de 16 de agosto de 2006, incentivos econômicos a empresa Artileto
Artefatos de Cimento Ltda., inscrita no CNPJ nº 31.417.021/0001-30, com sede na Localidade de Ribeirão Pequeno, Km 2, s/n, Taió/SC, na
forma que segue:
Transferência de um imóvel com a área de 2.903,00 m² (dois mil, novecentos e três metros quadrados), matriculado no Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de Taió, sob nº 15.545, Livro 2, Fls. 01, destinado, exclusivamente, para a instalação da empresa, conforme requerimento protocolado sob nº 11.170/2021, que se anexa ao presente Decreto, como parte integrante e inseparável do mesmo.
Parágrafo único. Na escritura de doação será feito registro de cláusula de reversão, no caso de ocorrência das hipóteses previstas nos artigos
2º e 3º deste Decreto.
Art. 2º Os incentivos previstos neste Decreto poderão ser revogados nas seguintes hipóteses:
I - não conclusão do projeto de construção dentro do prazo estabelecido pelo doador;
II - modificação da destinação do projeto utilizado para o pleito dos incentivos;
III - venda da empresa, ou encerramento de suas atividades, antes do prazo de 5 (cinco) anos a partir da concessão do incentivo;
IV - não contratação da quantidade de trabalhadores referida no inciso IV, do art. 7º, da Lei Ordinária nº 3.092, de 16 de agosto de 2006;
V - interrupção das atividades da empresa incentivada por mais de 60 (sessenta) dias, no período de 1 (um) ano;
VI - infringência às normas fiscais e do meio ambiente estabelecidas pela União, Estado ou Município.
§ 1º O prazo previsto no inciso I deste artigo, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, na hipótese da ocorrência de fatos supervenientes que comprometam as obras de construção ou ampliação, mediante requerimento instruído com as respectivas provas.
§ 2º Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas neste artigo, o imóvel doado e suas benfeitorias reverterão de pleno direito ao patrimônio
do Município, independentemente de qualquer indenização.
Art. 3º A empresa deverá observar os seguintes prazos:
I - 90 (noventa) dias para iniciar as obras de construção, contados a partir da comunicação da aprovação;
II - 90 (noventa) dias para iniciar as suas atividades, contados a partir do término das obras de construção e instalação.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Taió, 19 de abril de 2022.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito do Município de Taió
MARCELO GRAMKOW
Secretário de Planejamento, Habitação, Turismo, Indústria e Comércio
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DECRETO Nº 7.763/2022

Publicação Nº 3841112

DECRETO Nº 7.763, DE 19 DE ABRIL DE 2022
Apura superávit financeiro do exercício de dois mil e vinte e um, abre crédito adicional suplementar no exercício de dois mil e vinte e dois.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no art. 70, inciso
VI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 23 de março de 1990, na forma do art. 7º, inciso I, da Lei nº 4.320 e de conformidade
com o estabelecido no art. 10, inciso III, da Lei nº 4.281, de 16 de dezembro de 2021 (LOA),
DECRETA:
Art. 1º Fica apurado e demonstrado o saldo financeiro do exercício de dois mil e vinte e um a título de superávit financeiro, para abertura
de crédito adicional suplementar no exercício de dois mil e vinte e dois, conforme segue:
Tabela de Saldos de Recursos - B.B - IPI - Agência nº 0809 - Conta nº 8.395-X
SALDO BANCÁRIO EM
31/12/2021
R$ 208.098,93

INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR

SUPERÁVIT FINANCEIRO

RECURSO UTILIZADO

RECURSO A UTILIZAR

x-x-x-x-x-

R$ 208.098,93

R$ 159.377,79

R$ 48.721,14

Art. 2º Com o recurso proveniente do artigo antecedente deste Decreto, fica aberto o crédito adicional suplementar, no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais), no Orçamento Anual do Município, permanecendo o saldo remanescente de R$ 33.721,14 (trinta e três mil,
setecentos e vinte e um reais e quatorze centavos), conforme segue:
02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02 - Serviços de Utilidade Pública - Segurança
1.104 - Reforma do Prédio - Instalação do CIRETRAN
436 - 3.4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.00.03.00.0000 - Aplicações Diretas... R$ 15.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Taió, 19 de abril de 2022.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN 			
Prefeito do Município de Taió 			

ELVES JOHNY SCHREIBER
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 7.764/2022

Publicação Nº 3841117

DECRETO Nº 7.764, DE 19 DE ABRIL DE 2022
Apura superávit financeiro do exercício de dois mil e vinte e um, abre créditos adicionais suplementares no exercício de dois mil e vinte e
dois.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no art. 70, inciso
VI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 23 de março de 1990, na forma do art. 7º, inciso I, da Lei nº 4.320 e de conformidade
com o estabelecido no art. 10, inciso III, da Lei nº 4.281, de 16 de dezembro de 2021 (LOA),
DECRETA:
Art. 1º Fica apurado e demonstrado o saldo financeiro do exercício de dois mil e vinte e um a título de superávit financeiro, para abertura
de créditos adicionais suplementares no exercício de dois mil e vinte e dois, conforme segue:
Tabela de Saldos de Recursos - B.B - IPI - Agência nº 0809 - Conta nº 8.395-X
SALDO BANCÁRIO EM
31/12/2021
R$ 208.098,93

INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR

SUPERÁVIT FINANCEIRO

RECURSO UTILIZADO

RECURSO A UTILIZAR

x-x-x-x-x-

R$ 208.098,93

R$ 174.377,79

R$ 33.721,14

Art. 2º Com o recurso proveniente do artigo antecedente deste Decreto, ficam abertos os créditos adicionais suplementares, no valor de
R$ 33.721,14 (trinta e três mil, setecentos e vinte e um reais e quatorze centavos), no Orçamento Anual do Município, conforme segue:
06 - SECRETARIA OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E ESTRADAS VICINAIS
06 - Serviços Rurais
1.115 - Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos
424 - 3.4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.00.03.00.0000 - Aplicações Diretas ...... R$ 15.150,00
06 - SECRETARIA OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E ESTRADAS VICINAIS
06 - Serviços Rurais
2.123 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais
3.3.1.90.00.00.00.00.00.00.00.00.03.00.0000 - Aplicações Diretas .............. R$ 18.571,14
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Taió, 19 de abril de 2022.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN 			
Prefeito do Município de Taió 			

ACELINO ZANGHELINI
Secretário de Transp., Obras e Serviços Urbanos

DECRETO Nº 7.765/2022

Publicação Nº 3841120

DECRETO Nº 7.765, DE 19 DE ABRIL DE 2022
Apura superávit financeiro do exercício de dois mil e vinte e um, abre crédito adicional suplementar no exercício de dois mil e vinte e dois.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no art. 70, inciso
VI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 23 de março de 1990, na forma do art. 7º, inciso I, da Lei nº 4.320 e de conformidade
com o estabelecido no art. 11, inciso III, da Lei nº 4.281, de 16 de dezembro de 2021 (LOA),
DECRETA:
Art. 1º Fica apurado e demonstrado o saldo financeiro do exercício de dois mil e vinte e um a título de superávit financeiro, para abertura
de crédito adicional suplementar no exercício de dois mil e vinte e dois, conforme segue:
Tabela de Saldos de Recursos - B.B - Conta Movimento - Agência nº 0809 - Conta nº 1.832-5
SALDO BANCÁRIO EM
31/12/2021
R$ 563.069,66

INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR

SUPERÁVIT FINANCEIRO

RECURSO UTILIZADO

RECURSO A UTILIZAR

x-x-x-x-x-

R$ 563.069,66

-x-x-x-x-x

R$ 563.069,66

Art. 2º Com o recurso proveniente do artigo antecedente deste Decreto, fica aberto o crédito adicional suplementar, no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), permanecendo o saldo remanescente de R$ 463.069,66 (quatrocentos e sessenta e três mil, sessenta e nove
reais e sessenta e seis centavos), no Orçamento Anual do Município, conforme segue:
06 - SECRETARIA OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E ESTRADAS VICINAIS
06 - Serviços Rurais
2.123 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais
437 - 3.3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.00.03.00.0000 - Aplicações Diretas.... R$ 100.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Taió, 19 de abril de 2022.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN 			
ACELINO ZANGHELINI
Prefeito do Município de Taió 		
Secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos

DECRETO Nº 7.766/2022

Publicação Nº 3841122

DECRETO Nº 7.766, DE 19 DE ABRIL DE 2022
Dispõe sobre anulação e suplementação de dotação orçamentária.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no art. 70, inciso
VI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 23 de março de 1990, na forma do art. 7º, inciso I, da Lei nº 4.320 e de conformidade
com o estabelecido no art. 10, inciso II, da Lei nº 4.281, de 16 de dezembro de 2021 (LOA),
DECRETA:
Art. 1º Fica anulado no Orçamento Anual do Município, relativo ao exercício de dois mil e vinte e dois, na dotação orçamentária abaixo, o
valor de R$ 15.451,42 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), conforme segue:
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
01 - Departamento de Ensino Fundamental
2.109 - Manutenção das Ações do Transporte Escolar - Ensino Fundamental
465 - 3.3.1.90.00.00.00.00.00.00.00.00.03.19.0000 - Aplicações Diretas ...... R$ 15.451,42
Art. 2º Com o recurso orçamentário anulado no artigo anterior, fica suplementado na dotação orçamentária abaixo, o valor de R$ 15.451,42
(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), conforme segue:
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
01 - Departamento de Ensino Fundamental
2.109 - Manutenção das Ações do Transporte Escolar - Ensino Fundamental
3.3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.00.03.19.0000 - Aplicações Diretas .............. R$ 15.451,42
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Taió, 19 de abril de 2022.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN 			
Prefeito do Município de Taió 			

KATIA ERKMANN WOELFER
Secretária de Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 13/2022

Publicação Nº 3841101

PORTARIA Nº 13, de 19/04/2022
DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO REGISTRO DO ATO APOSENTATÓRIO (Portaria nº 29/2014) QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ À SERVIDORA LEONIR KRAEMER
INDIANARA SEMAN, Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió, no uso das atribuições
conferidas pelo Art. 168 da Lei nº 3.625, de 19 de dezembro de 2012,
RESOLVE
Art. 1º REVOGAR o registro do ato aposentatório (portaria nº 29/2014 de 14/10/2014) que concedeu o benefício de aposentadoria por
invalidez à servidora LEONIR KRAEMER.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de 16/12/2019, revogadas as disposições em
contrário.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Taió, SC em 19 de Abril de 2022.
INDIANARA SEMAN
Diretora Presidente
TAIOPREV

PORTARIA 16.095/2022

Publicação Nº 3840926

PORTARIA No 16.095, de 19/04/2022
READEQUA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
O Prefeito do Município de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 70, incisos VI e VII, da Lei Orgânica
do Município, promulgada em 23 de março de 1990 e com fulcro no Art. 34, da Lei Complementar no 252, de 31 de agosto de 2021.
CONSIDERANDO o requerimento protocolado sob n.º 632/2022;
CONSIDERANDO o Ofício n.º 049/2022/GAB, datado de 29 de março de 2022;
CONSIDERANDO o Exame Médico Pericial expedido pelo profissional Vitor Rausis Lima, protocolado nesta data sob n.º 4119/2022.
RESOLVE:
readequar a servidora pública municipal DANIELE LEITZKE DA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível 3, com
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e exercício na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, com as seguintes limitações
laborais: funções laborais apenas com alunos maiores de 10 anos de idade, não realizar movimentos repetitivos de dorsiflexão coluna lombar
e não levantar pesos.
P.R.I.
Taió, 19 de abril de 2022.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito
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Publicação Nº 3839959

PORTARIA No 16.096, de 19/04/2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
O Prefeito do Município de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 70, incisos VI e VII, da Lei Orgânica
do Município LOM, promulgada em 23 de março de 1990 e com fulcro na Seção II, do Capítulo IV, da Lei Complementar no 252, de 31 de
agosto de 2021.
CONSIDERANDO os atestados médicos protocolados sob n.º 2774/2022 e n.º 2904/2022;
CONSIDERANDO o Exame Médico Pericial emitido pelo Dr. Vitor Rausis Lima, recebido nesta data.
RESOLVE:
conceder ao servidor público municipal VILSON SCHWEITZER, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Profissional, com jornada
de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e exercício na Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, licença para tratamento
de saúde, com remuneração integral no período de 15 a 21/03/2022.
P.R.I.
Taió, 19 de abril de 2022.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito

PORTARIA 16.100/2022

Publicação Nº 3840872

PORTARIA No 16.100, de 19/04/2022
INTERROMPE GOZO DE FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
O Prefeito do Município de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VI e VII, do Art. 70, da Lei
Orgânica do Município - LOM, promulgada em 23 de março de 1990.
CONSIDERANDO o Ofício 027/2022, protocolado sob o nº 4132/2022.
RESOLVE:
a partir de 25 de abril de 2022, interromper o período de gozo de férias estabelecido na Portaria no 15.761/2021, referente ao período
aquisitivo 2021/2022, do servidor público municipal LUIS CARLOS BUENO DA LUZ, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente
Profissional, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e exercício na Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos,
ficando ainda um saldo de 09 (nove) dias.
P.R.I.
Taió, 19 de abril de 2022.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito

PORTARIA Nº 16.094/2022

Publicação Nº 3840353

PORTARIA No 16.094, de 19/04/2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
O Prefeito do Município de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 70, incisos VI e VII, da Lei Orgânica
do Município LOM, promulgada em 23 de março de 1990 e com fulcro na Seção II, do Capítulo IV, da Lei Complementar no 252, de 31 de
agosto de 2021.
CONSIDERANDO os atestados médicos protocolados;
CONSIDERANDO os Atestados de Incapacidade para o trabalho expedido pelo profissional de que trata o Decreto no 7.100, de 04 de maio
de 2020, recebidos nesta data.
RESOLVE:
conceder aos servidores públicos municipais abaixo relacionados, licença para tratamento de saúde com remuneração integral, conforme
segue:
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• Enazir Dalagnelo, no período de 09/04/2022 a 06/07/2022;
• Rene Rudolfo Deeke, no período de 13/04/2022 a 18/04/2022;
• Sirlene Raitz, no período de 04/04/2022 a 03/05/2022.
P.R.I.
Taió, 19 de abril de 2022.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito

PORTARIA Nº 16.097/2022

Publicação Nº 3840300

PORTARIA No 16.097, de 19/04/2022
ALTERA LOCAL DE TRABALHO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
O Prefeito do Município de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VI e VII, do Art. 70, da Lei
Orgânica do Município, promulgada em 23 de março de 1990.
CONSIDERANDO o Ofício n.º SECE/123/2022, protocolado sob n.º 4066/2022.
RESOLVE:
a contar de 03 de fevereiro de 2022, alterar o local de trabalho da servidora pública municipal ADRIANA THIVES, ocupante do cargo de
provimento efetivo de Professor, nível 2, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e exercício na Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes, para desempenhar as atribuições do seu cargo na EEF Adolpho Ewald.
P.R.I.
Taió, 19 de abril de 2022.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito

PORTARIA Nº 16.098/2022

Publicação Nº 3840301

PORTARIA No 16.098, de 19/04/2022
ALTERA HORÁRIO DE TRABALHO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
O Prefeito do Município de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VI e VII, do Art. 70, da Lei
Orgânica do Município, promulgada em 23 de março de 1990.
CONSIDERANDO o Ofício n.º SECE/123/2022, protocolado sob o nº 4066/2022.
RESOLVE:
a contar do dia 01 de abril de 2020, alterar o horário de trabalho/expediente da servidora pública municipal MARLETE VICENZI MARTINELLI,
ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível 3, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais e exercício na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, a ser cumprido de segunda a sexta-feira das 07:00 as 11:00.
P.R.I.
Taió, 19 de abril de 2022.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito

PORTARIA Nº 16.099/2022

Publicação Nº 3840302

PORTARIA No 16.099, de 19/04/2022
ALTERA HORÁRIO DE TRABALHO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
O Prefeito do Município de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VI e VII, do Art. 70, da Lei
Orgânica do Município, promulgada em 23 de março de 1990.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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CONSIDERANDO o Ofício n.º SECE/123/2022, protocolado sob o nº 4066/2022.
RESOLVE:
a contar do dia 03 de fevereiro de 2020, alterar o horário de trabalho/expediente da servidora pública municipal CLAUDETE APARECIDA
FERREIRA PEREIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível 3, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais
e exercício na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, a ser cumprido de segunda a sexta-feira das 08:00 as 12:00.
P.R.I.
Taió, 19 de abril de 2022.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito

PREGAO 48/2022 - ITENS INFORMÁTICA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAIÓ
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2022
PARA REGISTRO DE PREÇOS

Publicação Nº 3841116
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 62698E4ED325F728B6DBBD63BE1D47F0A3650286

O Município de Taió (SC), com sede administrativa na Avenida Luiz Bertoli, 44, Centro, inscrito no CNPJ sob nº. 82.765.488/0001-02, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. HORST ALEXANDRE PURNHAGEN, torna público que realizará LICITAÇÃO, na modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, exclusivo para Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte
(EPP) ou Microempreendedores Individuais (MEI), nos termos do art. 48, inciso I da Lei Complementar no 123/2006 com redação dada
pela LC no 147/2014. Rege a presente licitação a Lei n. 8.666/1993, Lei n. 10.520/2002 e o Decreto Municipal nº 7.422 de 08/06/2021,
bem como demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. Recebimento dos
envelopes na Prefeitura Municipal, situado na Avenida Luiz Bertoli, 44 - Centro - Taió-SC, até às 14:00 horas do dia 05 de maio de 2022 e
abertura dos envelopes às 14:15 horas, do mesmo dia. Informações com Carlos ou pelo e-mail empenhos@taio.sc.gov.br. Edital disponível
no site: www.taio.atende.net.
Registro no TCE: 62698E4ED325F728B6DBBD63BE1D47F0A3650286
Taió, 19 de abril de 2022.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito

Câmara Municipal
002 CONTRATO EMERGENCIAL - CONTADOR - CARLOS ALBERTO FANTAN (PRORROGAÇÃO PAD

Publicação Nº 3841250

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2022
CONTRATO EMERGENCIAL TEMPORÁRIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
A Câmara Municipal de Taió(SC), representado neste ato por seu Presidente, Sr. WILLIAM HENRIQUE NORILLER, com sede à Rua Coronel
Feddersen, 1640, inscrito no CNPJ/MF nº 79.372.660/0001-53, doravante denominado CONTRATANTE, e CARLOS ALBERTO FANTAN, inscrito no CRC/SC n° 40191, portador da Carteira de Identidade n° 5.012.220 e do CPF n° 086.123.199-60, residente e domiciliado na Rua Otto
Hosang, n° 268, bairro Vila Mariana, na cidade de Taió (SC), doravante denominado CONTRATADO, celebram entre si o presente TERMO
DE CONTRATO EMERGENCIAL, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1. Constitui fundamento de validade para o presente contrato emergencial, a necessidade iminente de proceder a substituição do Servidor
desta Câmara Municipal, José Brigagão Junior, Contador do Quadro de Provimento Efetivo, eis que referido Servidor foi afastado preventivamente, no dia 10 de novembro de 2021, por meio da Portaria n° 28, de 10 de novembro 2021, sendo referido afastamento prorrogado
por meio da Portaria n° 02, de 05 e janeiro de 2022 e Portaria n° 20, de 03 de março de 2022.
2. Por derradeiro, o Contratado Carlos Alberto Fantan foi contratado emergencialmente, em 16 de novembro de 2021, pelo prazo de 60
(sessenta) dias, bem como foi renovado seu contrato em 17 de janeiro de 2022, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sendo válido o contrato,
portanto, até 17/04/2022.
3. Importante destacar que na data de 20/12/2021 foi publicado Edital do Processo Seletivo para preenchimento da vaga temporária de
Contador, sendo, após os trâmites pertinentes, em 12/01/2022, publicado a homologação do Processo, tendo como resultado final, a classificação de dois candidatos. Ocorre que após convocação, ambos os classificados, renunciaram a vaga, por meio de ofício encaminhado à
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Câmara de Vereadores de Taió.
4. Desta feita, considerando que até a presente data, o servidor José Brigagão Junior encontra-se afastado, considerando que os classificados no Processo Seletivo Simplificado n° 002/2021 renunciaram a vaga e, considerando que o Processo Administrativo Disciplinar deve
ser concluso até o dia 03/05/2022, torna-se imprescindível a realização de novo contrato emergencial, ante a urgência que o caso requer.
5. Assim, informa-se que durante o período que perdurará este contrato emergencial, haverá a ultimação dos atos que desencadearam o
afastamento preventivo do servidor efetivo, sendo que, em caso de retorno do mesmo, este contrato rescindirá automaticamente, independentemente do prazo de término.
6. Informa-se ainda, que em caso de não haver retorno do servidor ora afastado, o contrato vigerá, observado o prazo máximo previsto
neste contrato, período em que serão adotadas as medidas cabíveis à elaboração de novo Processo Seletivo e/ou Concurso Público.
7. Pelo exposto, considerando que a Câmara Municipal não pode deixar de fazer os registros contábeis exigidos por lei, normativas e pelo
TCE/SC, considerando o art. 24, inciso IV da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal
e, considerando a urgência que o caso requer pelos motivos acima elencados, imprescindível a contratação ora firmada.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
1. Considerando a Portaria n° 28, de 10 de novembro 2021, que afastou preventivamente o Servidor efetivo JOSÉ BRIGAGÃO JUNIOR,
considerando a prorrogação do afastamento de referido servidor por meio da Portaria n° 02, de 05 e janeiro de 2022 e Portaria n° 20, de
03 de março de 2022, considerando a renúncia das vagas pelos candidatos aprovados no Processo Seletivo 002/2021 e, considerando o
disposto no art. 24, inciso IV da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, por meio do
presente instrumento particular em caráter emergencial, a CONTRATANTE contrata os serviços profissionais do CONTRATADO para exercer
as funções de CONTADOR LEGISLATIVO, cujas atribuições estão descritas na Lei Complementar nº 237, de 21 de janeiro de 2020 e fazem
parte anexa e integrante do presente contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
1. O presente contrato terá vigência a contar de 18 de abril de 2022 pelo período máximo de 90 (noventa) dias, uma vez que em caráter
emergencial, segundo art. 24, IV da Lei n° 8.666/93, e será imediatamente rescindido quando findada a ultimação dos atos que desencadearam o afastamento preventivo do servidor efetivo, em caso de retorno do mesmo.
2. Em caso de não haver retorno do servidor ora afastado, o contrato vigerá, observado o prazo máximo previsto neste contrato, período
em que serão adotadas as medidas cabíveis à elaboração de novo Processo Seletivo e/ou Concurso Público.
CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
1. A execução do presente instrumento contratual dar-se-á sob a forma de contratação direta, na modalidade mensal, por tempo certo e
determinado.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
1. O contratado cumprirá as seguintes obrigações:
a) carga horária de 16 horas (dezesseis horas) semanais, podendo ser cumpridas de forma remota, desde que o CONTRATADO compareça
na Câmara quando solicitado;
b) atribuições do cargo dispostas Lei Complementar nº 237, de 21 de janeiro de 2020.
c) executar os serviços pessoais em favor da Câmara, conforme sua formação contábil, durante o prazo de vigência deste instrumento,
empenhando esforços no desempenho dos trabalhos realizados na área de contabilidade, prestando a devida assessoria e orientação ao
ente Contratante.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1. A Contratante deverá disponibilizar todos os meios necessários para a prestação dos serviços.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DA DESPESA, DO REAJUSTE E DA REVISÃO
1. Pela efetiva prestação dos serviços ora contratados, o Contratante pagará ao Contratado a remuneração mensal equivalente ao cargo de
Contador existente na Câmara Municipal de Taió/SC, cujo valor é de R$ 5.507,16 (cinco mil quinhentos e sete reais e dezesseis centavos),
mensalmente, até o último dia útil de cada mês de serviço efetivamente prestado.
2. O valor total do contrato é de R$ 16.521,48 (dezesseis mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), podendo tal valor
ser reduzido, considerando a imediata rescisão do presente contrato após a ultimação dos atos que desencadearam o afastamento preventivo do servidor efetivo, em caso de retorno do mesmo ou elaboração de novo Processo Seletivo e/ou Concurso Público, em caso de não
haver retorno.
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1. A despesa prevista neste Contrato seguirá na conta da dotação orçamentária de elementos de despesas nº 3.33.90.39.47.00.0000.0000,
conforme Art. 14, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
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1. Sem prejuízo de qualquer outra disposição do contrato, o mesmo poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, judicial
ou extrajudicialmente, independente de qualquer notificação, sem que assista ao CONTRATADO qualquer direito a reclamações e/ou indenizações.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
1. Fica eleito o foro da cidade de Taió/SC para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando as partes, a qualquer foro que lhes
possa ser mais favorável.
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 04 (quatro) vias de igual teor, para todos os
efeitos de direito.
Taió, 18 de abril de 2022.
Câmara Municipal de Taió/SC
Contratante - William Henrique Noriller

Carlos Alberto Fantan
Contratado - Contador

Luis Carlos Krenkel da Cruz
CPF: 082.215.909-08

Eduardo Duarte Filho
CPF: 065.017.509-38

De acordo:
ANA JULIA MAXIMIANO
Assessora Jurídica

25 - 18.04.2022 - CONCEDE LICENÇA NÃO REMUNERADA FERNANDO ANDERLE

Publicação Nº 3839390

Portaria n. 25, de 16.04.2022
Torna pública a licença de vereador para convocação de suplente.
William Henrique Noriller, Presidente da Câmara Municipal de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, etc...
RESOLVE T O R N A R P Ú B L I C O:
Art. 1º - Fica concedida LICENÇA NÃO REMUNERADA, ao vereador FERNANDO ANDERLE, do PP – Partido Progressista - para tratar de
assuntos pessoais no período de 16 de abril a 17 de julho de 2022, conforme seu REQUERIMENTO Nº 32/2022, aprovado em plenário na
Décima Terceira Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da XIX Legislatura.
Art. 2º - Nos termos do Regimento Interno, fica convocado por ofício expedido pela secretaria da Casa, o próximo suplente da legenda, onde
conterá CHECKLIST constando documentação exigida, data e hora dos termos de Posse e Compromisso.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
P. R. I.
Câmara de Vereadores de Taió, em 18 de abril de 2022.
WILLIAM HENRIQUE NORILLER
Presidente da Câmara
Publicada e registrada na Secretaria Administrativa da Câmara
Luís Carlos Krenkel da Cruz
Secretário Geral

26 - 18.04.2022 - CONVOCA VEREADORA MARLI COMPER PARA ASSUMIR VAGA DE FERNANDO

Publicação Nº 3839434

Portaria n. 26, de 16.04.2022
Torna pública a convocação de suplente para completar vaga de vereador na Câmara Municipal de Taió
William Henrique Noriller, Presidente da Câmara Municipal de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, etc...
RESOLVE:
Art. 1º - CONVOCAR a senhora MARLI COMPER, da legenda do PP – Partido Progressista - pelo ofício n. 059/22, datado de 14.04.2022,
para ocupar a vaga descoberta, enquanto durar a licença concedida através do Requerimento número 32/2022, acolhido por unanimidade
plenária na sessão ordinária nº 13, realizada no dia 12 de abril do ano em curso, integrando assim o quadro de parlamentares da Segunda
Sessão Legislativa da XIX Legislatura.
Art. 2º - O período de exercício de mandato dar-se-á entre o dia 16 de abril até 17 de julho do ano em curso.
Art. 3º - Seu Termo de Posse ocorrerá em gabinete e o Juramento dar-se-á na Sessão Ordinária nº 14, que ocorrerá no dia 19 de abril de
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2022, as 19:00 horas, no Salão Nobre Manoel Correia de Negreiros, desde que presentes todos os documentos exigidos e cumpridas as
demais formalidades legais.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
P. R. I.
Câmara de vereadores de Taió, em 18 de abril de 2022.
William Henrique Noriller
Presidente da Câmara
Publicada e registrada na Secretaria Administrativa da Câmara
Luís Carlos Krenkel da Cruz
Secretário Geral
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Tangará
Prefeitura
DECRETO Nº 030, DE 18 DE ABRIL DE 2022. “HOMOLOGA RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO
SELETIVO Nº 003/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3840947

DECRETO Nº 030, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
“HOMOLOGA RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 003/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
ALDAIR BIASIOLO, Prefeito de Tangará/SC, no uso das atribuições que lhe confere o art. 74, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o resultado e a classificação final do Processo Seletivo realizado pelo edital nº 003/2022, de 17 de março de 2022,
conforme a planilha do anexo I do presente.
Art. 2º. A convocação dos classificados ocorrerá na ordem de classificação, conforme a necessidade e conveniência da Administração e o
período de vigência dos contratos obedecerá ao contido no art. 3º da lei 1.556/2002.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE TANGARÁ – SC, 18 DE ABRIL DE 2022.
ALDAIR BIASIOLO
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I
RESULTADO FINAL
EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 003/2022
1. CARGOS DA EDUCAÇÃO
1.1 PROFESSORES
Professor de Educação Básica III - Artes (ZUMMER)
NOME
DAIANE CAZARIN GEMO PERAZZOLI
ZENILDA DE FATIMAZUCONELLI

CLASSIFICAÇÃO
1º
2º

Professor de Educação Básica III – Ed. Física (CENTRO)
NOME
MARIÉLI GIOVANA EVANGELISTA
ANA CAROLINA DRAGER

CLASSIFICAÇÃO
1º
2º

Professor de Educação Básica III - História (CENTRO)
NOME
MARILENE MACULAN RAISEL

CLASSIFICAÇÃO
1º

Professor de Educação Básica III - Língua Estrangeira – Inglês (CENTRO)
NOME
NELCIO MAURICIO CAMPOS RODRIGUES
GÉSSICA BRESCIANI DA SILVA
VANESSA DE MELLO

CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º

Professor de Educação Básica III - Língua Estrangeira – Inglês (ZUMMER)
NOME
ADRIEL RIES REZENDE
NADIELLI PIROLLI DOS ANJOS

CLASSIFICAÇÃO
DESCLASSIFICADO(A)
DESCLASSIFICADO(A)

Professor de Educação Básica IV – Educação Especial (CENTRO)
NOME

CLASSIFICAÇÃO
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1º
DESCLASSIFICADO(A)

1.2 DEMAIS CARGOS
Auxiliar de Educação Infantil (CENTRO)
NOME
TICIANY SIMIONATO
MARCIELE RAQUEL FERREIRA
GABRIELA PADILHA CAMPANHARO
GISELE APARECIDA VENTURIN SUMNY
CRISTIANE MACIEL
ADRIANE BOTTEGA SCARTON
JESSICA SINTIA RACOSKI DOS SANTOS
JACELINI BORGES DE OLIVEIRA
KETLEN MAELI JARDIM FERNANDES
FATIMA APARECIDA DO PRADO
MARIA EDUARDA RISSI RIES
NATHALI KAUANA MORAES
PAOLA CRISTINA CORREA TIBOLA

CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º

Auxiliar de Educação Infantil (ZUMMER)
NOME
DIRLEI GONÇALVES ZICKUHR WALTER
BEATRIZ CRISTINA RODRIGUES MASSOCCO

CLASSIFICAÇÃO
1ª
2ª

Auxiliar de Serviços Gerais (CENTRO)
NOME
ANA LUCIA DOS SANTOS CORDEIRO
THAINA CRISTINA DE JESUS CORDEIRO
EDINARA DA ROSA
CORINE DOS SANTOS SIQUEIRA
CARLOS VILMAR LINS
MARLI APARECIDA CORREA
ÉDINA FÁTIMA SVIDZINSKI ROSSETO

CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º
4º
DESCLASSIFICADO (A)
DESCLASSIFICADO (A)
DESCLASSIFICADO (A)

Auxiliar de Serviços Gerais (ZUMMER)
NOME
LETICIA GONÇALVES SCAPINELLI

CLASSIFICAÇÃO
1º

MARIA VANDENISE ANTUNES RIES REZENDE

2º

FABIANA RIBEIRO DEBASTIANI COLOMBO

3º

Merendeira (CENTRO)
NOME
MARIA GORETTI CHIESA COMACHIO
MARISTELA FERNANDES
IZABEL APARECIDA BAZEN
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS
GRASIELE FERREIRA DA SILVA
SONIA BARBOSA RODRIGUES
CRISTIANE PEDROZO

CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º
4º
5º
DESCLASSIFICADO (A)
DESCLASSIFICADO (A)

Motorista
NOME
GILIARDI RAMPON
ANDERSON FERREIRA

CLASSIFICAÇÃO
1º
2º

- Os cargos que não constam nas listas acimas não tiveram candidatos inscritos ou inscrições deferidas.
ALDAIR BIASIOLO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 031, DE 18 DE ABRIL DE 2022. “HOMOLOGA RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO
SELETIVO Nº 002/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3840955

DECRETO Nº 031, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
“HOMOLOGA RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO Nº
002/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
ALDAIR
BIASIOLO,
Prefeito
de
Tangará/SC, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 74, inciso VII, da Lei
Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o resultado e a classificação final do Processo Seletivo realizado
pelo edital nº 002/2022, de 17 de fevereiro de 2022, conforme a planilha do anexo I do
presente.
Art. 2º. A convocação dos classificados ocorrerá na ordem de classificação, conforme a
necessidade e conveniência da Administração e o período de vigência dos contratos
obedecerá ao contido no art. 3º da lei 1.556/2002.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE TANGARÁ – SC, 18 DE ABRIL DE 2022.

ALDAIR BIASIOLO
PREFEITO MUNICIPAL
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CANDIDATO

12260 ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO

Nº INSC

12166 JOSÉ VALDECIR FRANÇA DOS SANTOS 12/08/1982

12248 ELIEL DA ROSA

12120 FERNANDO FATTORI CERONI

4

5

6

Posição
11274 JANAINA DA SILVA
11134 ANDRIELI RAMOS DE MIRANDA
12153 MARILDES ARRUDA RIBEIRO

2

3

CANDIDATO

05/01/1990

27/04/1996

07/07/2001

1

Nº INSC

03. Servente | Fundamental Incompleto

12114 FABRICIO MADDALOSSO RAMPON

3

16/11/1995

02/03/1964

11366 CELSO JOSÉ FRITZEN

11240 EDSON BATISTA GOMES

2

Data Nasc

1

Posição Nº INSC CANDIDATO

CE

6

7

8

7

7

10

2,40

2,80

3,20

2,80

2,80

4,00

5

6

6

8

7

6

18/05/1985

04/12/1995

13/02/1988

Data Nasc

2,00

2,40

2,40

3,20

2,80

2,40

Acertos Nota Acertos Nota Acertos

CB

11

13

14

15

14

5

6

2,00

2,40

2,40

Acertos
6

CE
Nota

Acertos

1,32 Aprovado

1,56 Aprovado

1,68 Aprovado

1,80 Aprovado

1,68 Aprovado

1,92 Aprovado

Nota(C/
peso) Situação

CB

4,40

5,20

5,60

6,00

5,60

6,40

Nota

0,00

Acertos
0

CE

Acertos

Nota

CB

16

Nota teórica

10/01/1983

Data Nasc

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Anexo I

02. Operador de Máquinas Pesadas | Ensino Fundamental Incompleto Com Pratica

Posição

01. Operador Braçal | Fundamental Incompleto

CB: Conhecimentos Básicos
CE: Conhecimentos Específicos

Legenda

EDITAL Nº 002/2022

PROCESSO SELETIVO

3

5

5

Acertos
0

Nota teórica

1,20

2,00

2,00

Acertos

8

11

11

Nota

Situação final

5,17 Aprovado

5,76 Aprovado

5,88 Aprovado

6,00 Aprovado

6,06 Aprovado

8,92 Aprovado

Nota
final Situação final

3,20 Aprovado

4,40 Aprovado

4,40 Aprovado

3,85 Aprovado

4,20 Aprovado

4,20 Aprovado

4,20 Aprovado

4,38 Aprovado

7,00 Aprovado

Nota teórica

Situação final
0,00 Reprovada

Nota

Nota(C/ peso) Situação

PROVA PRÁTICA

0,00

Nota

5,50

6,00

6,00

6,00

6,25

10,00

Nota

0

Nota
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01/02/1959
28/05/1993

12238 MARIA KLU COSTA
12237 EDINA FATIMA SVIDZINSKI ROSSETO

12325 DYULHA TRAGANCIN CANTELLI
12077 KEILA GIRARDI
12229 DAIANE DA SILVA

2

3

CANDIDATO

1

Nº INSC

1

CANDIDATO

11542 MILAINE VENTORIN MARTINS ALBERTI

Nº INSC

1

CANDIDATO

12078 JANETE ALVES BUZELATO

Nº INSC

12300 JACELINI BORGES DE OLIVEIRA

2

CANDIDATO

12103 MARIA GORETTI CHIESA COMACHIO

Nº INSC

1

Posição

1

CANDIDATO

12082 JACQUELINE PAGNO RAMPON

Nº INSC

05. Agente Comunitário de Saúde - Área MA22 | Fundamental Completo

Posição

05. Agente Comunitário de Saúde - Área MA21 | Fundamental Completo

Posição

05. Agente Comunitário de Saúde - Área MA20 | Fundamental Completo

Posição

05. Agente Comunitário de Saúde - Área MA16 | Fundamental Completo

Posição

17/06/1986

Data Nasc

Acertos

CB
7

7

07/09/1991

2,80

Nota

2,80

2,40

Nota

Acertos

CE

Acertos
6

Acertos

3,20

Acertos

CE

CE

8

Nota

CB

Acertos

CB

Acertos
2,80

CE
Nota

Acertos
7

2,80
3,20

CB

8

7

Acertos

3,20

CE

Acertos

Nota

1,20

CB
8

3

2,40

Acertos

6

CE

Acertos

Nota

CB

10/12/1962

Data Nasc

11/03/1963

Data Nasc

25/10/1982

Data Nasc

24/08/1989

07/09/1984

05/05/1990

Data Nasc

Data Nasc

7

5

7

8

6

4

8

9

3

1

2,80

Nota

2,00

2,80

Nota

3,20

Nota

2,40

Nota

1,60

3,20

3,60

Nota

1,20

0,40

Nota

Serviços Internos | Fundamental Incompleto
CANDIDATO

Nº INSC

EDITAL Nº 002/2022

05. Agente Comunitário de Saúde - Área MA4 | Fundamental Completo

Posição

04. Zelador de

PROCESSO SELETIVO

6

7

12

15

17

13

16

12

13

Acertos
14

Nota teórica

Acertos

Nota teórica

Acertos

Nota teórica

Acertos

Nota teórica

Acertos

Nota teórica

Acertos

Nota Teórica

Situação final

Situação final

6,40 Aprovado

Nota

5,60 Aprovado

Situação final

4,80 Aprovado

5,20 Aprovado

Nota

5,20 Aprovado

Situação final

4,80 Aprovado

6,00 Aprovado

6,80 Aprovado

Situação final

2,40 Reprovado

Nota

Nota

Situação final
2,80 Reprovado

Nota

Nota
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12123 EMANUELY CRISTINI SCORTEGANHA ALTENHOFEN
12278 MAIELI SCHUCH PARAVISI

2

CANDIDATO

1

Nº INSC

11151 MANOELA JUNGES FERNANDES JARDIM
12244 BEATRIZ FÁTIMA BEVILAQUA GUBIANI

2

CANDIDATO

1

Nº INSC

1

CANDIDATO

11438 JOSIANE SILVEIRA DAVILA GALDINO LICHTENFELZ

Nº INSC

Posição Nº INSC
1 11819
2 11308
3 11338
11480
11541
11549
12268

CANDIDATO
ALEX JUNIOR SUEDEKUM ZACARON
ISAIAS ARRUDA RIBEIRO
SIRINEU TELLES DA SILVA
FELIPE FERNANDES CORDEIRO
ANDERSON ALVES DE MOURA CORTE
IRAI SERGIO POPP
MARCIEL BEVILACQUA THOMAZ

CB
CE
Data Nasc
Acertos Nota Acertos
03/12/1991
8 3,20
7
13/04/1992
6 2,40
3
07/06/1991
3 1,20
7
25/02/1991
9 3,60
8
17/07/1999
8 3,20
4
22/06/1973
5 2,00
5
22/03/1985
3 1,20
5

07. Motorista (Obras) | Fundamental Completo com Pratica

Posição

06. Monitor Social | Fundamental Completo

Posição

05. Agente Comunitário de Saúde - Área MA8 | Fundamental Completo

Posição

05. Agente Comunitário de Saúde - Área MA5 | Fundamental Completo

EDITAL Nº 002/2022

PROCESSO SELETIVO

Acertos

CB

3

7

5

9

7

8

8

3,20

Nota

2,00

3,60

Nota

2,80

3,20

Nota

15

15

8

14

Acertos

Situação final

6,00 Aprovado

Situação final

3,20 Aprovado

5,60 Aprovado

Situação final

6,00 Aprovado

6,00 Aprovado

Nota

Nota

Nota

Situação
Situação Nota final Final
Aprovado
8,63 Aprovado
Aprovado
8,08 Aprovado
Aprovado
7,33 Aprovado
Eliminado
2,04 Eliminado
Eliminado
1,44 Eliminado
Eliminado
1,20 Eliminado
Eliminado
0,96 Eliminado

15

Nota teórica

Acertos

Nota teórica

Acertos

Nota teórica

PROVA PRÁTICA
Nota
Nota(C/ peso)
9,75
6,83
10,00
7,00
8,75
6,13
S/ Nota
S/ Nota
S/ Nota
S/ Nota

Acertos

CE

Situação
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado

2,80

Nota

1,20

2,00

Acertos

5

CE
Nota

Acertos

3,20

CB

PROPVA ESCRITA
Nota Acertos Nota Nota(C/ peso)
2,80
15 6,00
1,80
1,20
9 3,60
1,08
2,80
10 4,00
1,20
3,20
17 6,80
2,04
1,60
12 4,80
1,44
2,00
10 4,00
1,20
2,00
8 3,20
0,96

08/10/1992

Data Nasc

10/05/1967

15/12/1994

Data Nasc

8

08/02/1999

2,80

Acertos

7

CE

Acertos

Nota

CB
06/08/2000

Data Nasc

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 2387

www.diariomunicipal.sc.gov.br

CANDIDATO
ILDO TREVISOL
DOUGLAS ZANELLA

12239 ROSECLER APARECIDA POSSERA BETIATO
11415 BRUNA PÔCERA GASANIGA
12129 JEFFERSON AUGUSTO BIRNFELT BENTZ
11482 ANA LUCIA DOS SANTOS CORDEIRO
11442 ROBSON MARIO ALVES LICHTENFELZ
11693 SILVANA APARECIDA SARMENTO RANDON

4

5

6

7

8

9
11534 INDIANARA FRASNELLI SCHIO

12108 NADJA GIRIOLI DOS SANTOS

3

10

12111 FILIPE RIBEIRO BORBA

2

Posição

Acertos
10
7

12295 GÉSSICA BRESCIANI DA SILVA

CANDIDATO

Data Nasc
23/01/1971
24/09/1992

CB

11501 GABRIELLY FELICETTI ALBERTI
11385 ALINE FISCHER PAULUK
12326 FRANCIELI PICCININ SCHLINDWEIN
11155 VANUSA DO AMARAL FERREIRA
11665 ISABELA BARBOSA SAMPAIO
12185 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO
12164 IARA CARMINATTI ANDRES
12171 AMANDA ANTUNES FERREIRA

2

3

4

5

6

7

8

CANDIDATO

1

Nº INSC

Nota
4,00
2,80

EDITAL Nº 002/2022

1

Nº INSC

10. Recepcionista | Ensino Medio

Posição

09. Escriturário | Ensino Medio

Posição
1
2

Nº
INSC
12241
12147

08. Motorista

PROCESSO SELETIVO

Acertos
7
5

CE
Acertos
17
12

11/02/1995

03/02/1976

18/07/1976

10/02/1996

16/09/1999

05/03/2001

29/12/1997

16/03/1998

Data Nasc

05/10/1998

20/12/1972

08/06/1970

02/07/1993

25/07/2003

03/01/2003

16/06/1992

20/12/2001

27/10/1996

18/09/1992

Data Nasc

Nota
2,80
2,00

5

7

6

8

8

6

10

Acertos

2,00

2,80

2,40

3,20

3,20

2,40

4,00

4,00

CE
Acertos

Nota

3,20

2,00

3,60

2,80

4,80

3,20

3,20

3,60

3,60

CB
10

8

5

9

7

12

8

8

9

9

3,60

Acertos

9

CE

Situação
Aprovado
Aprovado

Acertos

Nota

Nota(C/
peso)
2,04
1,44

CB

Nota
6,80
4,80

Nota teórica

3

2

3

3

4

7

4

5

1

4

3

7

3

7

7

7

7

7

Nota
8,75
8,50

1,20

0,80

1,20

1,20

1,60

2,80

1,60

2,00

Nota

0,40

1,60

1,20

2,80

1,20

2,80

2,80

2,80

2,80

2,80

Nota

Nota(C/
peso)
6,13
5,95

9

9

12

14

15

15

15

16

16

16

Acertos

8

9

9

11

12

13

14

15

Nota teórica

Acertos

Nota teórica

PROVA PRÁTICA

(Saúde) | Fundamental Completo com Pratica

Nota

Nota

Situação
final
Aprovado
Aprovado

Situação final

Nota final
8,17
7,39

3,20 Aprovado

3,60 Aprovado

3,60 Aprovado

4,40 Aprovado

4,80 Aprovado

5,20 Aprovado

5,60 Aprovado

6,00 Aprovado

Situação final

3,60 Aprovado

3,60 Aprovado

4,80 Aprovado

5,60 Aprovado

6,00 Aprovado

6,00 Aprovado

6,00 Aprovado

6,40 Aprovado

6,40 Aprovado

6,40 Aprovado

Situação
Aprovado
Aprovado
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22/11/1980
02/04/1971
10/10/1984

12110 ALINE TEREZINHA ANTUNES PAIVA DE SÁ
11578 LUCÉLIA HELENA VIEIRA
12143 ADRIANE BANDEIRA
12109 MARCIA TEREZINHA HOLEK
11222 ZILDA DE OLIVEIRA CARVALHO

3

4

5

1

CANDIDATO

11410 NICOLI CRISTINI CERON

Nº INSC

Posição
11552 ROZELI ALVES MORAIS FIGUEREDO
11194 MARTINA IZABEL CONCATTO
12088 TAINARA SILVEIRA DAVILA
11413 ALEX GIRARDI
12182 ANANIAS FRACARO
11715 DÉBORA CATARINA GUERREIRO
11297 LETÍCIA TRAGANCIN CENATTI
11688 LUCIANE CORREIA SCHRAN
11531 MICHAELI DE LISANDRA SANTOS SILVA

2

3

4

5

6

7

8

9

CANDIDATO

1

Nº INSC

13. Técnico de Raio X - HMFR | Ensino Medio

Posição

02/06/1990

02/08/1989

23/08/1999

27/06/2000

01/01/1984

05/02/1986

06/02/1992

23/08/1999

18/05/1984

Data Nasc

12/07/1993

Data Nasc

20/10/1986

09/01/1989

01/10/1977

11219 IVANETE MACHADO CAVAGNOLI

2

08/03/1967

Data Nasc

11171 JOCELIA CASSIANO BARROSO

CANDIDATO

1

Nº INSC

12. Técnico de Enfermagem (Saúde) | Ensino Medio

Posição

11. Técnico de Enfermagem (Hospital) | Ensino Medio

EDITAL Nº 002/2022

PROCESSO SELETIVO

7

7

9

7

5

11

10

10

Acertos

2,80

2,80

3,60

2,80

2,00

4,40

4,00

4,00

3,60

CE
Nota

3,20

Acertos

CE

Acertos

CE

Acertos
9

8

Nota

1,60

2,00

2,40

2,00

2,80

2,40

4,00

Nota

CB

4

5

6

5

7

6

10

Acertos

CB

Acertos

CB

5

5

4

6

8

4

5

6

7

5

1

2

3

5

4

5

4

2,00

2,00

1,60

2,40

3,20

1,60

2,00

2,40

2,80

Nota

2,00

Nota

0,40

0,80

1,20

2,00

1,60

2,00

1,60

Nota

5

7

9

10

11

11

14

13

Acertos

12

12

13

13

13

15

15

16

16

Nota teórica

Acertos

Nota teórica

Acertos

Nota teórica
Situação

Nota

Nota

4,80 Aprovado

4,80 Aprovado

5,20 Aprovado

5,20 Aprovado

5,20 Aprovado

6,00 Aprovado

6,00 Aprovado

6,40 Aprovado

6,40 Aprovado

Situação final

5,20 Aprovado

Situação final

2,00 Reprovado

2,80 Reprovado

3,60 Aprovado

4,00 Aprovado

4,40 Aprovado

4,40 Aprovado

5,60 Aprovado

Nota
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11530 NELSON HENRIQUE TESSARI VALTER
11237 ANGELINA DA SILVA SIQUEIRA
11372 FERNANDO AUGUSTO FAGUNDES
11574 LEONARDO PINHEIRO MACHADO
11296 JUSARA DA FONSECA
12327 ADRIELLY GUZI GUARNIERI
12089 SANDRA PIVA VIECELI
11679 JAQUELINE DURIGON
12329 GABRIELE DO NASCIMENTO DE BRITO

11

12

13

14

15

16

17

18

19

12201 SÔNIA TEREZINHA ZAGO
11474 MIRIAM PEREIRA WILPERT
12105 LUCIA SALUTE MISTURINI MASCARELLO

2

3

CANDIDATO

1

Nº INSC

12113 MARIÉLI GIOVANA EVANGELISTA
12170 BRUNA ANTUNES FERREIRA
12321 DARIANE PERAZZOLI TORCATTO

2

3

CANDIDATO

1

Nº INSC

Posição

1

CANDIDATO

11149 EDINA JUNGES

Nº INSC

16. Enfermeiro - HMFR | Ensino Superior

Posição

15. Educador Físico - NASF | Ensino Superior

Posição

14. Técnico em Saúde Bucal | Ensino Medio

12305 ALEXANDRE DA SILVA RAMOS

10

EDITAL Nº 002/2022

PROCESSO SELETIVO

28/09/1992

Data Nasc

17/09/1985

27/10/1996

13/08/1993

Data Nasc

26/01/1964

15/01/1982

01/10/1965

Data Nasc

05/09/1996

18/09/1981

18/05/1981

26/10/1996

16/07/1994

03/03/1987

28/02/1991

20/07/1990

20/06/1986

18/07/1994

Acertos
3,20

CE
Acertos

Nota

2,40

3,20

CB
8

6

8

Acertos
2,40

CE
Nota

2,00

2,40

2,80

Acertos

CE

Acertos
6

5

6

7

Nota

2,40

2,40

2,00

3,60

3,20

3,20

2,40

2,40

3,60

3,20

CB

Acertos

CB

6

6

5

9

8

8

6

6

9

8

7

7

8

10

6

6

8

2

2

5

2

3

3

5

5

3

4

2,80

Nota

2,80

3,20

4,00

Nota

2,40

2,40

3,20

Nota

0,80

0,80

2,00

0,80

1,20

1,20

2,00

2,00

1,20

1,60

11

12

15

13

16

16

Acertos
15

Nota teórica

Acertos

Nota teórica

Acertos

Nota teórica

8

8

10

11

11

11

11

11

12

12

Nota

Nota

Nota

6,00 Aprovado

Situação final

5,20 Aprovado

6,40 Aprovado

6,40 Aprovado

Situação final

4,40 Aprovado

4,80 Aprovado

6,00 Aprovado

Situação final

3,20 Aprovado

3,20 Aprovado

4,00 Aprovado

4,40 Aprovado

4,40 Aprovado

4,40 Aprovado

4,40 Aprovado

4,40 Aprovado

4,80 Aprovado

4,80 Aprovado
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12130 ELIZANGELA FARIAS FILIPP
12128 LUCIANA BOTTIN
12118 EVANILSON DOS SANTOS SILVA

3

4

5

Posição

12/02/1969
28/05/1999

12273 MILENA CITADIN
12101 PATRICIA CARDOZO DA CRUZ
11367 LORECI TEREZINHA ALVES ROSSETE
12112 FERNANDA FAGUNDES LUERSEN

15

16

17/04/1995

06/06/1998

06/08/1982

15/10/1986

18/08/1998

16/04/1991

24/03/1995

12131 MARLISE SCAPIN

12084 FRANCIELE PINTO

9

06/04/1999

14

11395 JAQUELINE BOGO FAQUIM

8

05/11/1990

13

12150 JESSICA MARTINS DE JESUS NISSOLA

7

11/09/1999

12085 TAYSE ENDER DE LIMA

12318 DANIELA DAL POZZO

6

09/03/1996

12

11510 JESSICA JENIFER DOS PASSOS BATISTA

5

24/07/1972

11311 BIANCA KURECK

11197 ANA CRISTINA SOARES

4

19/11/1993

21/11/2000

11

12252 SÍLVIA HECK

3

11430 JESSICA MARIA FACHIN GEMELLI

11725 THAÍS BILIBIO

2

22/10/1986

Data Nasc

03/07/1988

29/06/1984

23/05/1983

17/06/1979

10

12091 PRISCILLA KARLA SANTANA RAUPP

CANDIDATO

1

Nº INSC

17. Enfermeiro ESF | Ensino Superior

12115 MARCILI ROSANA KLEIN

2

EDITAL Nº 002/2022

PROCESSO SELETIV

Acertos

CB

5

5

5

6

6

7

6

10

9

7

9

10

9

8

11

9

12

7

6

6

7

2,00

2,00

2,00

2,40

2,40

2,80

2,40

4,00

3,60

2,80

3,60

4,00

3,60

3,20

4,40

3,60

4,80

Nota

2,80

2,40

2,40

2,80

Acertos

CE

2

4

6

6

6

6

7

4

5

7

6

6

7

8

6

8

7

5

6

6

7

0,80

1,60

2,40

2,40

2,40

2,40

2,80

1,60

2,00

2,80

2,40

2,40

2,80

3,20

2,40

3,20

2,80

Nota

2,00

2,40

2,40

2,80

Acertos

7

9

11

12

12

13

13

14

14

14

15

16

16

16

17

17

19

Nota teórica

12

12

12

14

Nota

2,80 Reprovado

3,60 Aprovado

4,40 Aprovado

4,80 Aprovado

4,80 Aprovado

5,20 Aprovado

5,20 Aprovado

5,60 Aprovado

5,60 Aprovado

5,60 Aprovado

6,00 Aprovado

6,40 Aprovado

6,40 Aprovado

6,40 Aprovado

6,80 Aprovado

6,80 Aprovado

7,60 Aprovado

Situação final

4,80 Aprovado

4,80 Aprovado

4,80 Aprovado

5,60 Aprovado
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01/01/1989
27/08/1992

11325 CRISLAINE APARECIDA PRADO
11502 DENISE BOESING
11520 IRENE RIBEIRO FRITZEN
12277 DÂNDILA ANTUNES

3

4

5

1

CANDIDATO

12095 CAROLINE MENONCIN

Nº INSC

11905 KAREN ZANFERRARI
12132 KLEBIANA FREITAS BARTOLOMEU

2

CANDIDATO

1

Nº INSC

Posição

12075 MANOELA DEROSSI FAUSTINO
12320 CAROLINE FERNANDES DA SILVA
11150 CARLA BROCARDO

4

5

12102 FABIANO BAZEN COSER

2

3

11379 MAROLÍ DO NASCIMENTO

CANDIDATO

1

Nº INSC

21. Fisioterapeuta | Ensino Superior

Posição

20. Farmacêutico SMS | Ensino Superior

Posição

02/03/1996

08/08/1998

26/11/1979

25/10/1986

02/10/1999

Data Nasc

14/04/1988

29/12/1997

Data Nasc

08/11/1994

Data Nasc

06/04/1984

16/04/1995

31/07/1999

11962 AMANDA APARECIDA SILVA

2

12/10/1988

Data Nasc

12074 ROBERTA DE JESUS PEREIRA VENTURA

CANDIDATO

1

Nº INSC

19. Farmacêutico - HMFR | Ensino Superior

Posição

18. Enfermeiro | Ensino Superior

EDITAL Nº 002/2022

PROCESSO SELETIVO

Acertos

CB

4

6

8

11

9

8

1,60

2,40

3,20

4,40

3,60

Nota

3,20

Acertos

CE

Acertos
2,00

CE
Acertos

Nota

CB
5

Acertos
3,60

CE

Acertos

Nota

1,20

1,60

1,60

2,40

3,20

CB
9

3

4

4

6

8

3,60

Acertos

9

CE

Acertos

Nota

CB

8

7

7

5

8

3

6

6

4

5

5

6

6

6

3,20

2,80

2,80

2,00

3,20

Nota

1,20

2,40

Nota

2,40

Nota

1,60

2,00

2,00

2,40

2,40

2,40

Nota

7

9

9

12

14

15

15

11

11

Acertos

12

13

15

16

17

Nota teórica

Acertos

Nota teórica

Acertos

Nota teórica

Acertos

Nota teórica

Nota

Nota

Nota

Nota

Situação final

4,80 Aprovado

5,20 Aprovado

6,00 Aprovado

6,40 Aprovado

6,80 Aprovado

Situação final

4,40 Aprovado

4,40 Aprovado

Situação final

6,00 Aprovado

Situação final

2,80 Reprovado

3,60 Aprovado

3,60 Aprovado

4,80 Aprovado

5,60 Aprovado

6,00 Aprovado
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11683 THAINE ANDRESSA RUSCHEL
11821 ESTHER DALLA SANTA PETROLLI

7

8

12297 AMANDA MARTINS CORREIA
12288 LUIZA SANTOS DA ROSA MATOS
12317 JEAN DE OLIVEIRA KRAUSS

7

8

9

12312 GIORDANA MACENO DREVISKI

12127 CLINTON SILVA ROSA

6

12

11380 EMELY HERTZ BONETTI

5

11652 KELLY VIEIRA DOS SANTOS

12302 HÉLIO CAMARGO

4

11

12232 RODRIGO LEMOS

3

11642 RUDI BANDIERA

11323 PITER PENNA PORTO

2

10

12311 HUDSON PERES DORIGÃO BELISÁRIO DE SOUZA

CANDIDATO

1

Nº INSC

1

CANDIDATO

12265 ROGER DE FREITAS DE AVILA

Nº INSC

Posição
12122 TATIANA CORREA WENCESLAU
11126 TAMARA ELIZE BITARELLO PIOVESA

2

CANDIDATO

1

Nº INSC

25. Nutricionista NASF | Ensino Superior

Posição

23. Médico Gineco - Obstetra | Ensino Superior – candidato ausente
24. Nutricionista HMFR | Ensino Superior

Posição

22. Médico ESF | Ensino Superior

12031 LARISSA MARQUES CABRAL

6

EDITAL Nº 002/2022

PROCESSO SELETIV

19/11/1994

24/11/1979

Data Nasc

27/12/1997

Data Nasc

25/09/1997

19/04/1987

13/12/1988

30/01/1978

25/01/1997

18/03/1995

08/03/1993

05/08/1994

29/04/1955

01/03/1972

06/01/1993

21/09/1978

Data Nasc

06/05/1999

13/12/1996

04/09/1996

8

3,20

4,80

Acertos

Acertos

CE

CE
Nota

3,60

Nota

2,80

2,40

3,20

3,20

2,80

2,80

4,00

3,60

5,20

4,80

4,40

4,40

Acertos

CE

Acertos
12

9

7

6

8

8

7

7

10

9

13

12

11

11

Nota

1,60

1,20

2,00

CB

Acertos

CB

Acertos

CB

4

3

5

7

8

9

6

7

7

8

9

9

7

9

6

8

9

9

7

8

7

2,80

3,20

Nota

3,60

Nota

2,40

2,80

2,80

3,20

3,60

3,60

2,80

3,60

2,40

3,20

3,60

3,60

Nota

2,80

3,20

2,80

13

13

15

16

16

16

17

18

19

20

20

20

18

Acertos
15

20

Nota teórica

Acertos

Nota teórica

Acertos

Nota teórica

11

11

12

Nota

Nota

Nota

6,00 Aprovado

8,00 Aprovado

Situação final

7,20 Aprovado

Situação final

5,20 Aprovado

5,20 Aprovado

6,00 Aprovado

6,40 Aprovado

6,40 Aprovado

6,40 Aprovado

6,80 Aprovado

7,20 Aprovado

7,60 Aprovado

8,00 Aprovado

8,00 Aprovado

8,00 Aprovado

Situação final

4,40 Aprovado

4,40 Aprovado

4,80 Aprovado
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12076 BÁRBARA ROSSI MARCA
11508 KETLIN BEATRIZ SANDRI GOMES
11290 LARISSA FERNANDA DOS SANTOS
12243 DEBORAH JUDACHESCI

4

5

6

7

Posição
12134 DANIELLE SPOHR DE OLIVEIRA
12094 AMANDA CASTILHO LEAL
12227 ANA PAULA CRIPPA VIEIRA

2

3

CANDIDATO

1

Nº INSC

26. Vigilante Sanitário | Ensino Superior

11178 THAYNÁ DE OLIVEIRA

3

EDITAL Nº 002/2022

PROCESSO SELETIVO

27/02/2000

13/09/1986

17/12/1991

03/11/1995

Data Nasc

01/07/1993

21/06/1999

25/05/2000

05/06/1998

6

2,40

7

9

Acertos

2,80

3,60

4,40

CE

Acertos

Nota

2,80

3,60

3,20

3,20

CB
11

7

9

8

8

7

7

7

5

4

5

6

8

2,80

2,80

2,80

Nota

2,00

1,60

2,00

2,40

3,20

Acertos

14

16

18

Nota teórica

12

13

13

14

14

Nota

5,60 Aprovado

6,40 Aprovado

7,20 Aprovado

Situação final

4,80 Aprovado

5,20 Aprovado

5,20 Aprovado

5,60 Aprovado

5,60 Aprovado
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Página 2395

Publicação Nº 3840798

EXTRATO DE CONTRATO
Município de Tangará
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato
Ata de Registro de Preços Nº 064/2022
Processo Licitatório n° 050/2022
Pregão Eletrônico n°001/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE BEBÊ, TROCADOR DE BEBÊ E
COLCHONETES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE
ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES
Contratante: MUNICÍPIO DE TANGARA – ÓRGÃO GERENCIADOR
Contratado: J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA
Valor a total: R$16.210,00(dezesseis mil e duzentos e dez reais).
Centro Administrativo, 19 de abril de 2022.

Município de Tangará
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato
Ata de Registro de Preços nº 065/2022
Processo Licitatório n° 050/202
Pregão Eletrônico n°001/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE BEBÊ, TROCADOR DE BEBÊ E
COLCHONETES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE
ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES
Contratante: MUNICÍPIO DE TANGARA – ÓRGÃO GERENCIADOR
Contratado: TOP HOUSE COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHOES EIRELI
– ME
Valor a total: R$8.000,00(oito mil reais).
Centro Administrativo, 19 de abril de 2022.

PORTARIA Nº 268, DE 24 DE MARÇO DE 2022. “DECLARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3840959

PORTARIA Nº 268, DE 24 DE MARÇO DE 2022.
“DECLARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
ALDAIR BIASIOLO, Prefeito de Tangará, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 74, inciso, VII, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no caput do art. 25, da Lei 8.666/93.
RESOLVE:
Art. 1.º Declara inexigível a licitação para a contratação da empresa RUDINEI LUIZ BELTRAME 07097359951, inscrita no CNPJ sob o nº
40.328.302/0001-08, para fornecer especialista para ministrar palestra sobre a “Psicologia Clínica e Impactos da Violência na Saúde”, para
os professores e auxiliares da Rede Municipal de Ensino, no valor de R$ 2.212,00 (dois mil e duzentos e doze reais), conforme determina o
inciso II, do art. 25 c/c o inciso VI, do art. 13, ambos da Lei 8.666/93.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE TANGARÁ – SC, 24 DE MARÇO DE 2022.
ALDAIR BIASIOLO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 290, DE 01 DE ABRIL DE 2022. “DECLARA DISPENSA DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3840961

PORTARIA Nº 290, DE 01 DE ABRIL DE 2022.
“DECLARA DISPENSA DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
ALDAIR BIASIOLO, Prefeito de Tangará, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 74, inciso, VII, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no art. 24, inciso II, da Lei n. 8.666/93,
RESOLVE:
Art. 1.º Declara dispensável a licitação para a contratação da empresa LUIZA PEREIRA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.858.854/0001-20,
para o fornecimento de150 marmitas para a Polícia Militar de Tangará, no valor total de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), conforme
determina o inciso IV, do art. 24 da Lei 8.666/93.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE TANGARÁ – SC, 01 DE ABRIL DE 2022.
ALDAIR BIASIOLO
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 297, DE 06 DE ABRIL DE 2022. “DECLARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3840965

PORTARIA Nº 297, DE 06 DE ABRIL DE 2022.
“DECLARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
ALDAIR BIASIOLO, Prefeito de Tangará, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 74, inciso, VII, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no art. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93,
RESOLVE:
Art. 1.º Declara inexigível a licitação para a contratação do grupo musical CHIQUITO & BORDONEIO, inscrita no CNPJ sob o nº 07.778.490/000109, para a realização de show musical no evento “Tangarraiá”, deste Município de Tangará, no dia 10 de julho de 2022, no valor total de R$
10.000,00 (dez mil reais), conforme Processo Licitatório nº 075/2022, Inexigibilidade nº 010/2022.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE TANGARÁ – SC, 06 DE ABRIL DE 2022.
ALDAIR BIASIOLO
PREFEITO MUNICIPAL
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Tigrinhos
Prefeitura
LEI Nº 1.030, DE 20 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839420

LEI Nº. 1.030, DE 20 DE ABRIL DE 2022
Ratifica as alterações realizadas na 7ª alteração contratual de Consórcio Público do Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional
– CONDER e dá outras providências.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder
Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º. Nos termos do artigo 12 da Lei Federal n.º 11.107 de 06 de abril de 2005 e do artigo 29 do Decreto n.º 6.017 de 17 de janeiro de
2007, ficam RATIFICADAS, em todos os seus termos, as alterações realizadas na 7ª Alteração Contratual de Consórcio Público do Consórcio
Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER firmado entre este Município e o Consórcio Público CONDER, mediante autorização
da Lei Municipal n.º 1.009/2021.
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Tigrinhos SC, 20 de abril de 2022.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito
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Tijucas
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/FMDR/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 001/FMDR/2022
Publicação Nº 3839250

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58E16029E6E7FFE42B799604ED68670440DECD5E

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/FMDR/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 001/FMDR/2022
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais e Serviços Objetivando a Reforma e Ampliação da Sede da
Colônia de Pescadores, localizado no bairro da Praça, no Município de Tijucas – SC, da Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Meio
Ambiente, do Município de Tijucas/SC.
Tipo: Menor Preço Global
Data de Abertura: 09 de maio de 2022, às 08h00;
Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01,
Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/PMT/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 005/PMT/2022

Publicação Nº 3839541

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D491C27ED4493C1DED0E4496E874213DEF2C9B55

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/PMT/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 005/PMT/2022
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais e Serviços Objetivando a Realização de Obras de Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização da Rua Atílio Campos, bairro: Centro, do município de Tijucas – SC, da Secretaria Municipal de
Obras, Transportes e Serviços Públicos.
Tipo: Menor Preço Global;
Data de Abertura: 10 de maio de 2022, as 08h00.
Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01,
Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.
ELOI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 1869, 18 DE ABRIL DE 2022 DISPÕE SOBRE A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Publicação Nº 3839538

DECRETO Nº 1869, 18 DE ABRIL DE 2022
Dispõe sobre a Suplementação de Dotação Orçamentária da Prefeitura Municipal de Tijucas.
ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 82 inciso VIII, da Lei Orgânica
do Município, em atendimento a recomendação contábil e de conformidade com a art. 17 da Lei 2890/2021.
DECRETA:
Art. Fica suplementada em R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) a dotação orçamentária que segue:
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
01 - Divisão de Administração e Pessoal
41220007.2004 - Manutenção e Funcionamento da SA
3.3.90.00 (10) 0.1.01.0000 - Aplicação Direta .........................................R$ 300.000,00
Art. 2º A Suplementação referida no artigo anterior correrá por conta das anulações das dotações conforme segue :
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
01 - Divisão de Administração e Pessoal
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41220007.2004 - Manutenção e Funcionamento da SA
3.1.90.00 (08) 0.1.01.0000 - Aplicação Direta .........................................R$ 100.000,00
3.1.91.00 (09) 0.1.01.0000 - Aplicação Direta .........................................R$ 200.000,00
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na dada de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Tijucas (SC), 18 de abril de 2022
ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito do Município de Tijucas

DECRETO Nº 1870, 20 DE ABRIL DE 2021. DECLARA LUTO OFICIAL PELO FALECIMENTO DO NILTON DE BRITO

Publicação Nº 3841744

DECRETO Nº 1870, 20 DE ABRIL DE 2021.
Declara luto oficial pelo falecimento do Nilton de Brito.
ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito do Município de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VIII, do
art. 82, na forma da alínea “o”, do inciso I, do parágrafo único do art. 31-A, todos da Lei Orgânica Municipal, e ainda
CONSIDERANDO que o Nilton de Brito foi vereador, prefeito de Tijucas entre 1993-1996, sendo também vice-prefeito da mesma cidade
entre 2001/2004;
CONSIDERANDO e reconhecendo os seus relevantes serviços prestados à comunidade tijuquense, exercendo ao longo de sua carreira diversos cargos públicos,
DECRETA
Art. 1º Fica declarado LUTO OFICIAL por 03 (três) dias, em todo o território do Município, em sinal de pesar pelo falecimento do Nilton de
Brito, ocorrido em 20 de abril de 2022.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Tijucas (SC), 20 de abril de 2022.
ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito do Município de Tijucas

EXTRATO DE RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FME/2022 - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO
DE PREÇO Nº 009/FME/2022

Publicação Nº 3839798

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS
EXTRATO DO RESULTADO DO PROCESSO Nº 013/FME/2022 DO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/FME/2022
Objeto: Contratação de Serviços de Arbitragem para as Competições de Campeonato Municipal de Futebol de Campo, da Fundação Municipal de Esporte, do Município de Tijucas/SC.
Empresa Vencedora do Processo: LIGA DE FUTEBOL DA COMARCA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ foi vencedora do item: 01 no valor
de R$ 98.000,00 (Noventa e oito mil reais)
Informações Complementares: Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br
Elói Mariano Rocha–
Prefeito Municipal de Tijucas

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/PMT/2022 - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 044/PMT/2022

Publicação Nº 3839086

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4A7EAF4151891C10D44949ED553B12B5C6D5E835

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/PMT/2022
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 044/PMT/2022
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Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Folhas de Impressão Digital (Outdoor) com Serviços de Instalação (e remoção de
papéis anteriores) em Locais Indicados pela Diretoria de Integração e Comunicação Social da Prefeitura, para atender as necessidades da
Administração Municipal, do município de Tijucas – SC.
Tipo: Menor Preço por Item;
Data de Abertura: 04 de Maio de 2022, as 08h00;
Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01,
Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/PMT/2022 - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 045/PMT/2022

Publicação Nº 3839532

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7EB5BC7AEC7B48E455EEBC97072CF9D548D7B29B

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/PMT/2022
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 045/PMT/2022
Objeto: Aquisição de Materiais Gráficos para atender as necessidades, da Secretaria Municipal de Educação, do município de Tijucas – SC.
Tipo: Menor Preço por Item;
Data de Abertura: 05 de maio de 2022, as 08h00;
Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01,
Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal
EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2022 PREGÃO PRESENCIAL CVT Nº 07/2022

Publicação Nº 3839632

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2022
PREGÃO PRESENCIAL CVT Nº 07/2022
Contratante: Câmara Municipal de Tijucas
CNPJ: 80.669.864/0001-30
Contratado: Saulo Gross de Jesus
CNPJ: 27.272.208/0001-16
Objeto: A presente Licitação tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS.
Fundamento Legal: Lei 8666/93, Lei 10.520/02 e alterações.
Vigência: 11/04/2022 à 31/12/2022
Valor Global: R$ 68.895,00
(sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco Reais).
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Timbó
Prefeitura
CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 39.2021 TIMBOPREV

Publicação Nº 3840411

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 39/2021
TOMADE DE PREÇO Nº 01/2021 TIMBOPREV
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
LTDA, CNPJ nº. 11.882.190/0001-34 a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo do citado processo
licitatório, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 28/04/2022.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.
Timbó, 19 de abril de 2022.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AS ORDENS DE COMPRA Nº. 130 - 138 E 145 FMDE PP 02.2022 - FISTAROL

Publicação Nº 3840413

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
ÀS ORDENS DE COMPRA Nº. 130-138 E 145/2022 FMDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME,
CNPJ nº. 83.953.067/0001-78, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo às ordens de compra oriunda do citado processo
licitatório, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 28/04/2022.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.
Timbó, 19 de abril de 2022
AINÁ VITAL
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº.
107-06.2019 PMT

Publicação Nº 3840416

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 107-06/2019
CREDENCIAMENTO Nº 107/2016 PMT
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ nº.
02.038.232/0001-64, a comparecer para assinatura do respectivo termo ao contrato oriundo do citado processo licitatório, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 28/04/2022.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.
Timbó, 19 de abril de 2022.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações
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DECISÃO - DEFERIMENTO PARCIAL DE REEQUILIBRIO ORDENS COMPRA Nº 130, 138 E 145.2022 - PP SRP Nº
02.2022 FMDE - FISTAROL
Publicação Nº 3840434

DECISÃO
PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. º 02/2022 FMDE
ORDENS DE COMPRA Nº 130, 138 e 145/2022
A CONTRATADA (FISTAROL PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME) apresentou pedido de reequilíbrio econômico financeiro em relação
aos itens de nº 06 (arroz parboilizado [...]); 12 (farinha de trigo especial [...]); 13 (feijão preto [...]) e 21 (massa com ovos para sopa tipo
aletria [...]) da constante das ORDENS DE COMPRA Nº 130, 138 e 145/2022, decorrente do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022
FMDE, alegando que sofreu aumento de preços, apresentando documentos e notas fiscais.
Recebido o pedido, este foi encaminhado ao economista da municipalidade, junto com a documentação apresentada, o qual emitiu o Parecer
Econômico Financeiro nº 030/2022, cujo teor desde já adoto como razões de decidir.
Por meio do referido parecer, o economista, em síntese, concluiu que de fato houve um aumento de preços entre os períodos analisados,
porém em patamar diverso daqueles apontados pela contratada em seu requerimento.
Deste modo, o valor do item já com o reajuste aplicado é o indicado na tabela abaixo, na coluna “Valor Unitário Atualizado - Cálculo da pref.
(R$)”:
Item

Descrição

6
12
13
21

arroz parboilizado
farinha de trigo especial
feijão preto pacote de 01 kg
massa com ovos para sopa tipo aletria

Valor Unitário da Ata
(R$)
13,00
14,89
5,84
2,99

Reajuste do mercado
(%)
28,47
28,46
18,40
10,00

valor unitário atualizado
- cálculo da pref. (r$)
16,69
19,12
6,91
3,29

Valor proposto pela
contratada (R$)
16,69
19,12
7,03
3,29

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido, sendo devido o reequilíbrio econômico financeiro ao contrato em favor do requerente,
a contar do pedido, porém não no patamar solicitado, conforme justificativas alhures, limitado aos valores indicados na coluna “Valor Unitário Atualizado - Calculo da pref. (R$)”, conforme apontado no Parecer Econômico Financeiro nº 030/2022.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Timbó, 19 de abril de 2022.
ALFROH POSTAI
Secretário Municipal de Educação

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11.2022 PMT

Publicação Nº 3840443

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 11/2022 PMT
ÓRGÃO GESTOR: Município de Timbó, através da Secretaria Municipal de Articulação Política e Institucional.
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa prestadora de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens
aéreas nacionais e internacionais destinadas as Unidades Administrativas da Prefeitura.
EMPRESA FORNECEDORA: ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
PERCENTUAL DE DESCONTO POR PASSAGEM: 100,01% (cem, vírgula zero um por cento).
MODALIDADE: Pregão Presencial
VALIDADE DA ATA: 19/04/2023.
Timbó, 20/04/2022.
ANDREI KAYO LAMIM
Executivo de Gabinete
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO ORDEM COMPRA Nº 130, 138 E 145.2022 - PP Nº 02.2022 FMDE - REEQUÍLIBRIO
- FISTAROL

Publicação Nº 3840421

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DAS ORDENS DE COMPRA Nº 130, 138 e 145 de 2022 FMDE - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022
FMDE - REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FISTAROL PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME.
MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 83.102.764/0001-15, com sede na Avenida Getúlio Vargas,
n.º 700, Centro, Timbó/SC, através da Secretaria de Educação (localizada na Praça Rolando Mueller, nº 316, Centro), representada pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Alfroh Postai, doravante denominado MUNICÍPIO, e a empresa FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS
EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 83.953.067/0001-78, com sede na Rua Quintino Bocaiuva, nº. 185, bairro Centro,
na cidade de Apiuna/SC, representado por Moacir Antônio Fistarol, abaixo denominada CONTRATADA, e considerando que:
- para a aquisição de alimentos para a alimentação da rede municipal de ensino, a Administração Municipal realizou licitação Edital de Pregão
Presencial nº 02/2022 FMDE, do qual a CONTRATADA sagrou-se vencedora, firmando as Ordens de Compra nº 130, 138 e 145 de 2022
FMDE;
- a CONTRATADA comunicou ao MUNICÍPIO através de pedido e documentos, em 07/04/2022, a necessidade de revisão de preço dos itens
de nº 06 (arroz parboilizado [...]); 12 (farinha de trigo especial [...]); 13 (feijão preto [...]) e 21 (massa com ovos para sopa tipo aletria [...]),
argumentando de que sofreram um grande aumento e os valores pactuados já não refletem mais a realidade do mercado;
- assim, em 28/02/2022, foi emitido por parte do economista da municipalidade o PARECER ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 030/2022, no
qual apontou que de fato houve um aumento de preços em relação aos referidos itens, porém em patamar diverso daquele apontado pela
contratada, nos termos do referido parecer, tendo sido emanada decisão por esta autoridade deferindo parcialmente o pedido de reequilíbrio;
- a alteração/adequação de valores contratuais encontra expressa previsão no inciso II, alínea “d” do art. 65 da Lei nº. 8.666/93;
- serão mantidos todos os termos e condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 02/2022 FMDE;
- a administração municipal sempre buscou zelar e prezar pela manutenção de melhores e mais vantajosas condições, principalmente no
que se refere aos pagamentos, custos e atendimento à população;
- existe uma necessidade pública iminente a ser satisfeita, qual seja a de manter todas as atividades executadas pelo MUNICÍPIO.
RESOLVEM, de comum acordo, com fundamento na Lei nº 8.666/93 e demais disposições legais aplicáveis à espécie, celebrar este PRIMEIRO TERMO ADITIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
O valor unitário dos itens de nº 06; 12; 13 e 21, constante do Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 02/2022 FMDE, diante das considerações acima e documentos anexos, a partir de 07/04/2022, fica reajustado conformes os valores propostos pela contratada, indicados
na coluna “Valor Unitário Atualizado - Cálculo da pref. (R$)” conforme tabela abaixo, sem prejuízo do cumprimento, pela CONTRATADA, das
demais condições e obrigações do Edital Pregão Presencial nº 02/2022 FMDE, mantendo desta forma, na íntegra, o equilíbrio econômico
financeiro:

Item

Descrição

6
12

arroz parboilizado
farinha de trigo especial
feijão preto. pacote de
01 kg
massa com ovos para
sopa tipo aletria

13
21

Valor Unitário da Ata
(R$)

Reajuste do mercado
(%)

13,00
14,89

28,47
28,46

Valor Unitário Atualizado - Cálculo da pref.
(R$)
16,69
19,12

5,84

18,40

6,91

7,03

2,99

10,00

3,29

3,29

Valor proposto pela
contratada (R$)
16,69
19,12

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Edital de Pregão Presencial nº 02/2022 FMDE e demais atos e procedimentos a eles vinculados.
Por estarem acertadas as partes assinam este Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor, com duas testemunhas.
Timbó, 19 de abril de 2022.
MUNICÍPIO
ALFROH POSTAI

CONTRATADA
MOACIR ANTÔNIO FISTAROL
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TESTEMUNHA
Nome:
CPF:

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 05.2017 PMT

Publicação Nº 3840432

AVISO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2017
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/
SC, POR SISTEMA DE MUTIRÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 1.940/97 E ALTERAÇÕES, SEM CRITÉRIOS DE EXCLUSIVIDADE,
COMPREENDENDO TODAS AS ATIVIDADES, QUAIS SEJAM: SERVIÇOS, OBRAS (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E LAJOTA) AO LONGO DO PERÍODO DO CREDENCIAMENTO PARA OS SEGUINTES TIPOS DE PAVIMENTAÇÃO: ASFÁLTICA E LAJOTA (TIPO TIJOLÃO).
MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 83.102.764/0001-15, com sede na Av. Getúlio Vargas, n.º
700, Centro, nesta cidade, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, representada por seu Secretário o Sr. Adilson Mesch, no uso
de suas prerrogativas legais e com fundamento na Lei n.º 8.666/1993 e alterações, considerando que:
- o Município de Timbó, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Agrícola, promoveu credenciamento de empresas para a
execução de serviços de pavimentação das vias públicas do Município de Timbó/SC, por sistema de mutirão, de acordo com a Lei Municipal
nº 1.940/97 e alterações, sem critérios de exclusividade, compreendendo todas as atividades, quais sejam: serviços, obras (pavimentação
asfáltica e lajota) ao longo do período do credenciamento para os seguintes tipos de pavimentação: asfáltica e lajota (tipo tijolão), Edital
de Credenciamento n.º 05/2017 PMT;
- em 08/02/2018, para viabilizar a ampliação do programa de pavimentação via mutirão para o bairro industrial, conforme autorizado pela
Lei n° 2.936 de 20 de dezembro de 2017, fora acrescido ao credenciamento no subitem 1.6 do item 01 - alusivo ao valor da camada de
revestimento com C. B. U. Q., faixa “C”, novo valor para espessura de 7,5 cm além da já existente de 5 cm, adotado para as demais vias
públicas do Município;
- após a implementação do valor para a espessura de 7,5 cm para pavimentação na zona industrial, verificou-se a necessidade de segregar,
em item próprio, todos os valores alusivos ao credenciamento para pavimentação na zona industrial, de modo a garantir melhor intelecção
e organização dos atos afetos a contratação deste tipo de serviço;
- a inclusão do item 03, especifico para pavimentação asfáltica de 7,5 cm, não acarreta prejuízo aos já credenciados para o item 1, eis que
vis apenas a organização das informações para viabilizar as contratações especificas;
- além da segregação do item para pavimentação com espessura sobreveio, há necessidade de revisão dos valores relacionados aos itens
01, 02 e 03 do credenciamento, conforme Memorando nº 108 de 07/03/2022, de lavra da Sra. Tamires Smaniotto, Engenheira; Diretor do
Departamento Técnico, Sr. Rodrigo Becker e o Secretário de Obras, Sr. Adilson Mesch;
- existe expressa previsão para o reajuste dos valores, correspondente ao M², na forma do item 15.1.1 do Edital de Credenciamento nº
05/2017;
- que a administração municipal sempre busca zelar e prezar pela manutenção de melhores e mais vantajosas condições, principalmente no
que se refere aos pagamentos, custos e atendimento a população;
RESOLVE, retificar e reajustar os itens e valores objetos do EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2017 PMT, considerando as justificativas
apresentadas, passando O ITEM vigorar com as seguintes inclusões:
ITEM 1 - DA RETIFICAÇÃO DO OBJETO E REAJUSTE
1.1 - Para melhor operacionalização do edital, fica retificado o objeto constante do Edital de Credenciamento nº 05/2017 PMT, referente a
Planilha de Descrição de Serviços para Preços Unitários, constante no item de nº 1.4 do referido edital, conforme o aviso de retificação de
09/02/2018 (fls. 605 e 607), para a inclusão do item de nº 03 com a seguinte descrição (3 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E=7,5CM com base
de brita graduada, espessura compactada = 20cm, com meio fio), bem como os valores relativos ao total do M² de todos os itens (1,2 e 3)
que compõe o ANEXO I e do ITEM 1 do edital, ficam reajustados nos moldes estabelecidos no Item de nº 15.1.1 do Edital de Credenciamento nº 05/2017 PMT, em consonância os cálculos e os termos do Memorando de nº 108/2022 de 07/03/2022 e seus anexos, passando
a vigorar para contratos subscritos a contar da publicação deste edital, com os seguintes valores:
“1 – OBJETO [...]
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ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR (R$/M²)

01

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E=5,0cm COM BASE DE BRITA GRADUADA, ESPESSURA COMR$ 130,33
PACTADA = 20CM, COM MEIO FIO

02

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS TIPO TIJOLÃO (15x25x8) CM, COM MEIO FIO

R$ 111,58

03

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E=7,5cm COM BASE DE BRITA GRADUADA, ESPESSURA COMPACTADA = 20CM, COM MEIO FIO

R$ 151,97

[...]”
1.2 - Ficam automaticamente credenciados para a contratação e execução do item de nº 03, os credenciados para o item 01;
Ficam mantidas e ratificadas todas os demais itens, termos, cláusulas e condições do Edital de Credenciamento nº 05/2017, e todos os
demais atos e procedimentos a ele vinculados.
Timbó, 19 de abril de 2022.
ADILSON MESCH
Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Agrícolas
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Timbó Grande
Prefeitura
PORTARIA Nº 085, 16 DE MARÇO DE 2022. DISPÕE SOBRE ANULAÇÃO DA PORTARIA 267/2016 DE 05 DE
AGOSTO DE 2016 QUE NORMATIZAVA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA A SERVIDORA
“OCILDA GUEDES DE SOUZA” E A REINTEGRAÇÃO DA MESMA NOS QUADROS FUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

Publicação Nº 3839406

PORTARIA Nº 085, 16 DE MARÇO DE 2022.
Dispõe sobre anulação da portaria 267/2016 de 05 de Agosto de 2016 que normatizava a concessão do benefício de aposentadoria a servidora “OCILDA GUEDES DE SOUZA” e a reintegração da mesma nos quadros funcionais da Administração Direta.
O Prefeito do Município de Timbó Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 103, inciso
VIII, da Lei Orgânica do Município;
Considerando:
O princípio da autotutela da Administração de rever os seus atos e revogá-los, quando ilegais, nos termos das súmulas 346 e 473/STF;
O disposto no art. 6º da EC 41/03 e no artigo 34 da Lei nº 0716/2008 que rege a Previdência Municipal;
Art. 1º Anular a portaria 267/2016 de 05 de Agosto de 2016 que normatizava com equívoco a concessão do benefício de aposentadoria a
servidora OCILDA GUEDES DE SOUZA efetiva no cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, consubstanciado na Deliberação Administrativa Conjunta n. 01/2021.
Art. 2º. Fica reintegrada ao serviço público municipal, a senhora Ocilda Guedes de Souza, a partir desta data, até posterior deliberação.
§ 1º A reintegração dar-se-á no mesmo cargo para o qual a servidora referida foi concursada (professora), mantida a lotação perante a
Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
§ 2º Em face das disposições constantes neste artigo, a Autoridade Municipal competente deverá proceder às anotações funcionais cabíveis.
Art. 3º Esta portaria tem efeito retroagido a 12 de Novembro de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
Timbó Grande-SC, 16 de Março de 2022.
Valdir Cardoso dos Santos
Prefeito Municipal
Adilson Wendt
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 087, 18 DE MARÇO DE 2022. DISPÕE SOBRE ANULAÇÃO DA PORTARIA 338/2014 DE 31 DE
OUTUBRO DE 2014 QUE NORMATIZAVA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA AO SERVIDOR
“JAIR GONÇALVES” E A REINTEGRAÇÃO DO MESMO NOS QUADROS FUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Publicação Nº 3839415

PORTARIA Nº 087, 18 DE MARÇO DE 2022.
Dispõe sobre anulação da portaria 338/2014 de 31 de Outubro de 2014 que normatizava a concessão do benefício de aposentadoria ao
servidor “JAIR GONÇALVES” e a reintegração do mesmo nos quadros funcionais da Administração Direta.
O Prefeito do Município de Timbó Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 103, inciso
VIII, da Lei Orgânica do Município;
Considerando:
O princípio da autotutela da Administração de rever os seus atos e revogá-los, quando ilegais, nos termos das súmulas 346 e 473/STF;
O disposto no art. 6º da EC 41/03 e no artigo 34 da Lei nº 0716/2008 que rege a Previdência Municipal;
Art. 1º Anular a portaria 338/2014 de 31 de Outubro de 2014 que normatizava com equívoco a concessão do benefício de aposentadoria
ao servidor JAIR GONÇALVES efetivo no cargo de Operador de Máquinas Pesadas, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento, Obras e Serviços Públicos, consubstanciado na Deliberação Administrativa Conjunta n. 01/2021.
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Art. 2º. Fica reintegrado ao serviço público municipal, o senhor JAIR GONÇALVES, a partir desta data, até posterior deliberação.
§ 1º A reintegração dar-se-á no mesmo cargo para o qual o servidor referido foi concursado (Operador de Máquinas Pesadas), mantida a
lotação perante a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento, Obras e Serviços Públicos.
§ 2º Em face das disposições constantes neste artigo, a Autoridade Municipal competente deverá proceder às anotações funcionais cabíveis.
Art. 3º Esta portaria tem efeito retroagido a 19 de Setembro de 2015, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
Timbó Grande-SC, 18 de Março de 2022.
Valdir Cardoso dos Santos
Prefeito Municipal
Adilson Wendt
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº DP/086/2022 O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBÓ GRANDE, ESTADO DE SANTA CATARINA,
VALDIR CARDOSO DOS SANTOS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ARTIGO 103,
INCISO, VIII E XI DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, R E S O L V E: ART. 1º - CONCEDER O BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA POR IDADE
Publicação Nº 3839411

PORTARIA Nº DP/086/2022
O Prefeito Municipal de Timbó Grande, Estado de Santa Catarina, VALDIR CARDOSO DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 103, Inciso, VIII e XI da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a Sra. OCILDA GUEDES DE SOUZA,
inscrita no CPF sob n. 983.747.969-87, servidora do Município de Timbó Grande, ocupante do cargo de PROFESSORA, lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Esportes, matriculada sob o nº 99801, com provento integral sobre a última remuneração, com paridade, com
fulcro nos requisitos ensejadores da redação do art. 6º da EC 41/03 e no artigo 35 da Lei nº 0716/2008 que rege a Previdência Municipal,
por força do permissivo do artigo 10, § 7º c/c art. 36, II, da Emenda Constitucional n. 103/2019.
Art. 2º - As despesas correrão por conta do Fundo Municipal de Previdência Social, nos termos do art. 45 da Lei Municipal n. 0716/2008.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroagidos a partir de 12/11/2016.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Timbó Grande, 16 de Março de 2022.
valdir cardoso dos santos
Prefeito Municipal
ESTA PORTARIA FOI REGISTRADA NESTA SECRETARIA E PUBLICADA NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA DATA DE 16/03/2022.
Adilson wendt
Secretário de Administração e Fazenda
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PORTARIA Nº DP/088/2022 O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBÓ GRANDE, ESTADO DE SANTA CATARINA,
VALDIR CARDOSO DOS SANTOS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ARTIGO 103,
INCISO, VIII E XI DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, R E S O L V E: ART. 1º - CONCEDER O BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA POR TEM
Publicação Nº 3839417

PORTARIA Nº DP/088/2022
O Prefeito Municipal de Timbó Grande, Estado de Santa Catarina, VALDIR CARDOSO DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 103, Inciso, VIII e XI da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao Sr. JAIR GONÇALVES, inscrito no CPF sob n.
543.716.869-15, servidor do Município de Timbó Grande, ocupante do cargo de OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, lotado na Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Saneamento, Obras e Serviços Públicos, matriculado sob o nº 24401, com provento integral sobre a última
remuneração, com paridade, com fulcro nos requisitos ensejadores da redação do art. 6º da EC 41/03 e no artigo 35 da Lei nº 0716/2008
que rege a Previdência Municipal, por força do permissivo do artigo 10, § 7º c/c art. 36, II, da Emenda Constitucional n. 103/2019.
Art. 2º - As despesas correrão por conta do Fundo Municipal de Previdência Social, nos termos do art. 45 da Lei Municipal n. 0716/2008.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroagidos a partir de 19/09/2015.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Timbó Grande, 18 de Março de 2022.
valdir cardoso dos santos
Prefeito Municipal
ESTA PORTARIA FOI REGISTRADA NESTA SECRETARIA E PUBLICADA NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA DATA DE 18/03/2022.
Adilson wendt
Secretário de Administração e fazenda
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Três Barras
Prefeitura
EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2022 - PMTB

Publicação Nº 3839131

EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2022 DE COMPRA E VENDA
Procedimento Licitatório nº 14/2022
Modalidade “Pregão Eletrônico nº 14/2022”
Contratante: O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº.
83.102.400/0001-35, com sede na Avenida Santa Catarina, nº. 616, em Três Barras – SC, por seu Prefeito Municipal o Sr. LUIZ DIVONSIR
SHIMOGUIRI, brasileiro, residente e domiciliado em Três Barras – SC, doravante denominada contratante.
Contratada: ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA, registrada legalmente na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE no
42206159786, com sede Rua Vigário Frei João, no 740, sala 02, centro, município Luzerna, SC, CEP 89609-000, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o no 37.141.260/0001-97, por seu representante legal, ROBERTO CESAR SCHMITZ, nacionalidade brasileira, nascido em 15/02/1988, casado em comunhão universal de bens, empresário, inscrito sob o CPF no 061.065.729-17,
portador do RG no 5095671 , órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliado na Rua da Amizade, no 200, centro, município Luzerna, SC,
CEP 89609-000, doravante denominada CONTRATADA.
Base Legal: Este Instrumento Contratual encontra amparo legal na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/02, Decreto Municipal nº 2.851, de
07/03/2005, Decreto Municipal nº 3.016/2006 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações
posteriores e legislação complementar vigente e pertinente à matéria, bem como as condições dispostas no Processo Licitatório n° 14/2022,
Pregão Eletrônico nº 14/2022.
Objeto: O objeto do presente contrato é a aquisição de 01 (uma) unidade de distribuidor de calcário e adubo, destinada a manutenção das
atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme especificado abaixo:
Item

Quantidade

01

01 Unidade

Descrição
DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.000 KG,
COM RODADO SIMPLES, RODAS TAMANHO MÍNIMO 16” COM PNEUS NOVOS MONTADOS, ESTEIRA TAMANHO MÍNIMA 80CM.

Total

Valor Unitário
R$ 29.000,00
R$ 29.000,00

Vigência: O presente termo terá sua vigência num período de 12 (doze) meses, iniciando em 12 de abril de 2022, e previsão de encerramento em 11 de abril de 2023 (até o término da garantia).
Valor: A CONTRATADA deverá obedecer à ordem de entrega e fará a entrega dos equipamentos pelo valor total de R$ 29.000,00 (vinte e
nove mil reais).
Previsão Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato ficam vinculadas à previsão orçamentária da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RECURSOS FINANCEIROS: R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), provenientes de Transferências
Especiais - Portaria nº 382/SEF, DOE 21.610 do dia 22/09/2021, Processo SGPe SAR nº SCC 0003726/2021 do Estado de Santa Catarina,
Pecuária e Abastecimento (MAPA).
LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI
PREFEITO MUNICIPAL
Três Barras – SC, 12 de abril de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2022 - PMTB

Publicação Nº 3839155

EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2022 DE COMPRA E VENDA
Procedimento Licitatório nº 14/2022
Modalidade “Pregão Eletrônico nº 14/2022”
Contratante: O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº.
83.102.400/0001-35, com sede na Avenida Santa Catarina, nº. 616, em Três Barras – SC, por seu Prefeito Municipal o Sr. LUIZ DIVONSIR
SHIMOGUIRI, brasileiro, residente e domiciliado em Três Barras – SC, doravante denominada contratante.
Contratada: TERRA VIVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES – EIRELI – EPP, com sede na cidade de Realeza estado do Paraná, na Avenida
Rubem Cesar Caselani, 1987, Centro, CEP 85.770-000, inscrita no CNPJ sob o número 17.542.364/0001-0, por seu representante legal, ROSILENE INES PANAZZOLO FERRAZZO, brasileira, maior, nascida na cidade de Antônio Prado, Estado do Rio Grande do Sul em 29/09/1957,
casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora do CPF 276.929.490-34 e da Cédula de Identidade 6003491591
SSP/PC-RS, residente e domiciliada na Rua 20 de Setembro, 1347, Apto 602, Centro, Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, CEP
95.020-450, doravante denominada CONTRATADA.
Base Legal: Este Instrumento Contratual encontra amparo legal na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/02, Decreto Municipal nº 2.851, de
07/03/2005, Decreto Municipal nº 3.016/2006 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações
posteriores e legislação complementar vigente e pertinente à matéria, bem como as condições dispostas no Processo Licitatório n° 14/2022,
Pregão Eletrônico nº 14/2022.
Objeto: O objeto do presente contrato é a aquisição de 01 (uma) unidade de carreta agrícola basculante, destinada a manutenção das
atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme especificado abaixo:
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CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE, METÁLICA, TAMPA TRASEIRA COM DESTRAVAMENTO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 TONELADAS, COM RODAS E
PNEUS TAMANHO 750X16 OU SIMILAR MONTADOS.

Total
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Valor Unitário
R$ 28.945,00
R$ 28.945,00

Vigência: O presente termo terá sua vigência num período de 12 (doze) meses, iniciando em 12 de abril de 2022, rescindindo em 11 de abril
de 2023 (até o término da garantia).
Valor: A CONTRATADA deverá obedecer à ordem de entrega e fará a entrega dos equipamentos pelo valor total de R$ 28.945,00 (vinte e
oito mil e novecentos e quarenta e cinco reais).
Previsão Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato ficam vinculadas à previsão orçamentária da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RECURSOS FINANCEIROS: R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) provenientes de
Transferências Especiais - Portaria nº 382/SEF, DOE 21.610 do dia 22/09/2021, Processo SGPe SAR nº SCC 0003726/2021 do Estado de
Santa Catarina, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e o saldo de R$ 7.445,00 com recursos próprios do Município.
LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI
PREFEITO MUNICIPAL
Três Barras – SC, 12 de abril de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2022 - PMTB

Publicação Nº 3839204

EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2022 DE COMPRA E VENDA
Procedimento Licitatório nº 14/2022
Modalidade “Pregão Eletrônico nº 14/2022”
Contratante: O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº.
83.102.400/0001-35, com sede na Avenida Santa Catarina, nº. 616, em Três Barras – SC, por seu Prefeito Municipal o Sr. LUIZ DIVONSIR
SHIMOGUIRI, brasileiro, residente e domiciliado em Três Barras – SC, doravante denominada contratante.
Contratada: ANDREIA BASSORICI, microempresa, cujo nome fantasia é MAQFORTE, inscrita no CNPJ 30.976.954/0001-03, com sede a Estrada RS 324, nº 805, Pavilhão 01, Rural, Três Palmeiras – RS, CEP: 99.675-000, contato: indforte2008@hotmail.com, por seu representante
legal, ANDREIA BASSORICI, nacionalidade brasileira, solteira, nascida em 09/03/1988, , inscrita sob o CPF nº 015.217.320-00, portadora do
RG nº 2100182258 , órgão expedidor SSP/RS, residente no mesmo endereço da empresa, doravante denominada CONTRATADA.
Base Legal: Este Instrumento Contratual encontra amparo legal na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/02, Decreto Municipal nº 2.851, de
07/03/2005, Decreto Municipal nº 3.016/2006 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações
posteriores e legislação complementar vigente e pertinente à matéria, bem como as condições dispostas no Processo Licitatório n° 14/2022,
Pregão Eletrônico nº 14/2022.
Objeto: O objeto do presente contrato é a aquisição de 01 (uma) unidade de grade aradora, destinada a manutenção das atividades da
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme especificado abaixo:
Item

Quantidade

01

01 Unidade

Total

Descrição
GRADE ARADORA COMO NO MÍNIMO 18 DISCOS.

Valor Unitário
R$ 40.000,00
R$ 40 .000,00

Vigência: O presente termo terá sua vigência num período de 12 (doze) meses, iniciando em 13 de abril de 2022, e previsão de encerramento em 12 de abril de 2023 (até o término da garantia).
Valor: A CONTRATADA deverá obedecer à ordem de entrega e fará a entrega dos equipamentos pelo valor total de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais).
Previsão Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato ficam vinculadas à previsão orçamentária da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RECURSOS FINANCEIROS: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), provenientes de Transferências
Especiais - Portaria nº 382/SEF, DOE 21.610 do dia 22/09/2021, Processo SGPe SAR nº SCC 0003726/2021 do Estado de Santa Catarina,
Pecuária e Abastecimento (MAPA).
LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI
PREFEITO MUNICIPAL
Três Barras – SC, 13 de abril de 2022.
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PREGÃO ELETRONICO Nº. 19/2022

Publicação Nº 3840336

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 19/2022.
PROCESSO LICTATÓRIO Nº. 19/2022.
Interessado:

* SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO;
* SECRETARIA DE FINANÇAS;
* SECRETARIA DE AGRICULTURA;
* SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO;
* SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE;
* SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS;
* ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL SÃO CRISTOVÃO.

Aos 19 dias do mês de abril do ano de 2022, na cidade de Três Barras, Estado de Santa Catarina,
na sede da Prefeitura, sito na Avenida Santa Catarina, 616 - Centro - Município de Três Barras, devidamente
representado e assistido, e a empresa SOS ASFALTOS EIRELI, CNPJ nº 22.251.719/0001-38, com sede
e foro na Cidade de , cito a , S/N; por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto
Municipal nº. 3.016/2006, do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe e da legislação aplicável, ao Registro
de Preço referente ao item abaixo discriminados, com seu respectivo preço unitário:
Item Descrição
1 MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE PARA
APLICAÇÃO A FRIO, PREPARADO COM AGREGADOS
PÉTREOS CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVO
RETARDADOR DE CURA, PODENDO SER ESTOCADO
POR ATÉ 24 MESES, PODENDO SER APLICADO EM
BURACOS COM AGUA E EM PERÍODOS DE CHUVA,
SEM PERDA DE SUA COESÃO E ADERÊNCIA AO
PAVIMENTO ANTIGO, DISPENSADO PINTURA DE
LIGAÇÃO.
COMPOSIÇÃO: GRANULOMETRIA NÃO INFERIOR A
96% NA PENEIRA 3/8", TEOR DE BETUME ENTRE 4,0 E
6,5%, DENSIDADE APARENTE DA MASSA ENTRE 1,80 E
2,50 G/M3. SACA COM NO MÍNIMO 25 KG.

Unidade
SACA

Marca
PROPRIA

Qtde. Item
5.000,00

Valor Unitário
R$21,80

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 01 (um) ano, contado
da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance
apresentado no Pregão epigrafado.
A Contratada declara que conhece e concorda com todas as cláusulas estipuladas pelo Edital
Pregão nº. 19/2022 – Procedimento Administrativo nº. 19/2022 e se responsabiliza pelo cumprimento das
mesmas.
Reajuste do preço: Os preços registrados são fixos e irreajustáveis.
Fica designado o foro da Comarca de Canoinhas para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas
deste Edital.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será
assinada pelas partes.
Três Barras - SC, 19 de abril de 2022.
NILTON AVANIR HURMUS
Pregoeiro
Testemunhas:
1
__________________________________
LUCIANE TOMCZYK

SOS ASFALTOS EIRELI
CONTRATADA
2

__________________________________
ALCEMIR SOARES DE LIMA
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Treviso
Prefeitura
DECRETO Nº 291/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3840809

DECRETO Nº 291/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
NOMEIA COMISSÃO ORGANIZADORA E DE AVALIAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDITAL Nº
002/2022, PARA O CARGO DE FONOAUDIÓLOGO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais e conforme dispõe o Art. 45, Incisos XXll e XXIII da Lei Orgânica
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Comissão Organizadora e de Avaliação da Chamada Pública da Secretaria Municipal de Educação - Edital nº
002/2022, para o cargo de Fonoaudiólogo, que será composta pelos seguintes servidores:
I - Guilherme Medeiros Honorato - Matrícula 2573;
II - Jucenara Bernardino da Rosa - Matrícula 3289;
III - Juliana Salvador - Matrícula 1005.
Art. 2º. Caberá a Comissão, organizar e avaliar a Chamada Pública da Secretaria Municipal de Educação - Edital nº 002/2022.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL DELYRIO EGIDIO UBIALLI - TREVISO/SC
Em, 19 de abril de 2022.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 20 de abril de 2022.
ERNANY DA SILVA MORETI
Secretário de Administração e Finanças

EXTRATO PROCESSO 23-22 TOMADA DE PREÇO 08-22 CONSTRUÇÃO COBERTURA METÁLICA (ESCOLA MARIA
BROGNI

Publicação Nº 3840637

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CEEE63546021F974FB16EADD7654030F4F00D96A

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO
PROCESSO LICITATÓRIO 23/2022
TOMADA DE PREÇO 08/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO ESTADO DE SANTA CATARINA, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, nos termos da lei nº
8.666/93 e suas alterações, por este edital, bem como as demais normas regulamentares aplicáveis, torna público para conhecimento dos
interessados que está realizando licitação na modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço global, contratação de empresa especializada para obras de construção de uma cobertura metálica para a quadra poliesportiva já existente na Escola Professora Maria Brogni localizada
na Rua Ângelo Dal Bó, Centro, Treviso/SC. A abertura dos envelopes de documentação e proposta de preço será realizada no dia 16 de maio
de 2022, às 08h30, no Setor de Licitações. A íntegra do edital poderá ser obtida junto ao Setor de Licitações, sita a Av. Prof. José F. Abatti,
258, Centro, Treviso/SC, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 e através do site: http://www.treviso.sc.gov.br/ (portal da transparência). Maiores informações sobre o Edital, comparecer no Setor de Licitações ou pelo telefone (48) - 3469-9000. Treviso 19 de abril de 2022.
Gladson Mateus Tasca, Secretaria de Educação
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PORTARIA Nº 189/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839586

PORTARIA Nº 189/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE FÉRIAS + PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO A SERVIDORA MIRELY PAGANI MIGUEL.
VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 45, Inciso XXIII da Lei Orgânica
do Município; Art. 129 e 130 da CLT e Art. 19 da Lei Complementar Municipal nº 608/12 de 14 de março de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias pelo prazo de 20 (vinte) dias, a contar de 25 de abril de 2022, e pagamento de 1/3 de férias referente ao período
aquisitivo de 02 de janeiro de 2021 a 01 de janeiro de 2022, e abono pecuniário a servidora MIRELY PAGANI MIGUEL, ocupante do emprego
de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Treviso/SC, 19 de abril de 2022.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 20 de abril de 2022.
ERNANY DA SILVA MORETI Secretário de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 190/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839594

PORTARIA Nº 190/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE FÉRIAS + PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS A SERVIDORA SAMIRA DE MARCH.
VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 45, Inciso XXIII da Lei Orgânica
do Município;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias pelo prazo de 06 (seis) dias, a contar de 25 de abril de 2022, e pagamento de 1/3 de férias referente ao período
aquisitivo de 22 de março de 2021 a 21 de março de 2022, a servidora SAMIRA DE MARCH, ocupante do emprego de ASSESSORA ESPECÍFICA.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Treviso/SC, 19 de abril de 2022.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 20 de abril de 2022.
ERNANY DA SILVA MORETI Secretário de Administração e Finanças.
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Treze de Maio
Prefeitura
DECRETO Nº 051/2022

Publicação Nº 3839198

DECRETO Nº xxx/2022.
Convoca a 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental de Treze de Maio e dá outras providências.
JAILSO BARDINI, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei Orgânica de Treze de Maio,
DECRETA:
Art.1º Fica convocada a 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental do Município de Treze de Maio/SC, a realizar-se no dia 26 de abril de 2022
às 13:30 horas, no Centro de Convivência Municipal Pedrinho Silvestre Marcon, sito a Rua Ivo Silveira, Centro de Treze de Maio.
Art.2º O tema central da Conferência que orientará as discussões, na etapa municipal e demais etapas que a procedem, será "A Política de
Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS".
Parágrafo único: Possui como Eixo principal "Fortalecer e garantir Políticas Públicas: o SUS, o cuidado de saúde mental em liberdade e o
respeito aos Direitos Humanos", subdividido em 04 (quatro) eixos temáticos, conforme abaixo:
• Cuidado em liberdade como garantia de Direito a cidadania;
• Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental;
• Política de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade; e
• Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia. Com seus respectivos sub-eixos.
Art.3º A 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental será presidida pelo Presidente da Comissão Organizadora.
Art.4º A 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental servirá como etapa preparatória para a 5ª Conferência Estadual de Saúde Mental de
Santa Catarina.
Art.5º O Regimento Interno da 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental bem como as demais normas de organização e funcionamento
serão aprovados pela Comissão o Conselho Municipal de Saúde e editados por meio de portaria da gestora do Fundo Municipal de Saúde.
Art.6º As despesas para a realização da Conferência correrão por conta do Fundo Municipal de Saúde.
Art.7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8o Revogadas as disposições ao contrário. Treze de Maio, xx de abril de 2022.
Prefeito Municipal
Este Decreto foi publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal, na data supra.
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 201/2022

Publicação Nº 3839206

PORTARIA Nº 201/2022
EXONERAÇÃO
O Exmo. Senhor Jailso Bardini, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 73, inciso IX da Lei
Orgânica Municipal.
RESOLVE:
Art. 1º - Fazer cessar a pedido os efeitos da Portaria nº 108/2022 de 07 de Fevereiro de 2022, que nomeou a Sra. CAMILA MEDEIROS BEZ
FONTANA, ao cargo de Auxiliar de Sala - ACT, a partir de 11/04/2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de Abril de 2022, revogando as
disposições em contrário.
Registra-se e publica-se
Gabinete do Prefeito Municipal de Treze de Maio,
12 de Abril de 2022.
Jailso Bardini
Prefeito Municipal
Publicação:
Publicada nesta Secretaria na data Supra.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2415

Camila Nandi Zanela
Secretaria de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 202/2022

Publicação Nº 3839261

PORTARIA Nº 202/2022
O Exmo. Senhor Jailso Bardini, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 73, inciso IX da Lei
Orgânica Municipal.
Resolve:
Art. 1º - Nomear a Sra. CAMILA MEDEIROS BEZ FONTANA para o cargo de Professor Nível II, em caráter temporário, de acordo com a Lei
Nº 334/2000, art. 23, Inciso II, na carga horária de 20 (vinte) horas semanais, a partir de 12/04/2022 à 15/12/2022.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Registra-se e Publica-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Treze de Maio,
em 12 de Abril de 2022.
Jailso Bardini
Prefeito Municipal
Publicação:
Publicada nesta Secretaria na data Supra.
Camila Nandi Zanela
Secretaria de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 203/2021

Publicação Nº 3839266

PORTARIA Nº 203/2022
Designa os membros da Comissão Organizadora da 4ª Conferência Estadual de Saúde Mental – 1ª CMSM de Treze de Maio - SC, em atenção
ao Decreto n. xxx/2022
O Exmo. Senhor JAILSO BARDINI, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 73, inciso IX da
Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE: Art. 1º – DESIGNAR os abaixo relacionados para constituírem a Comissão Organizadora da 1ª CMSM de Treze de Maio, de acordo
com a seguinte nominata:
I – Presidente – Presidente Conselho Municipal da Saúde: João Vargas;
II - Vice-Presidente – Coordenadora Municipal do Programa de Saúde Mental: LeniseParaizo;
III – Secretária–Veronica Carla da Silva Mamedes Cardoso
IV – Secretária Adjunta: TaizBrognoli da Rosa
V - Coordenadora da Comissão de relatoria: Christini Lucas Bez Fontana
VI – Coordenador adjunto da Comissão de Relatoria: Kassiane Vieira
VII – Coordenadora da Comissão de Comunicação:EdilanioBurato
XIII – Coordenador Adjunto da Comissão de Comunicação: Debora SchueroffBeckauser
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Treze de Maio, 14 de abril de 2022.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2416

Treze Tílias
Prefeitura
PORTARIA Nº 071/22

Publicação Nº 3840388

PORTARIA Nº 071/22 DE 19 DE ABRIL DE 2022
O Prefeito Municipal de Treze Tílias, no uso de suas atribuições e na conformidade da Lei,
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER férias regulares ao servidor municipal abaixo mencionado.
NOME

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DE GOZO

DIAS

Leonir Kayser

09/02/2021 a 08/02/2022

20/04/2022 a 29/04/2022

10

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, EM 19 DE ABRIL DE 2022.
RUDI OHLWEILER
Prefeito Municipal
IARA DE ROSS
Secretária Municipal de Administração e Finanças
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Trombudo Central
Prefeitura
DECRETO 037/22

Publicação Nº 3839907

DECRETO 037/22 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
ESTABELECE PERCENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGROECOLÓGICOS OU ORGÂNICOS, UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR.
GEOVANA GESSNER, Prefeita do Município de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 11.947 de 16 de junho de 2009 e Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013.
CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 12.512 de 14 de outubro de 2011.
CONSIDERANDO, a Resolução CD/FNDE nº 4 de 2 de abril de 2015, que altera a redação dos artigos 25 a 32 da Resolução/CD/FNDE nº 26
de 17 de junho de 2013, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
DECRETA:
Art. 1º- Estabelece o acréscimo de 15% (quinze por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, aos valores
médios para aquisição de gêneros alimentícios agroecológicos ou orgânicos utilizados na merenda escolar, provenientes de grupos formais
e informais de agricultores da agricultura familiar, identificados pelo Selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (SisOrg), em cumprimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE,
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua assinatura, revogadas demais disposições em contrário.
Trombudo Central, 19 de abril de 2022.
GEOVANA GESSNER
Prefeita de Trombudo Central
Este Decreto foi registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC).
MARCIA GISELE SALVADOR
Secretária da Educação e do Esporte

DECRETO 038/22

Publicação Nº 3841774

DECRETO 038/22 DE 19 DE ABRIL DE 2022.
HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2022.
GEOVANA GESSNER, Prefeita do Município de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 52 da Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO, o Edital do Concurso Público nº 001/2022, datado de 31 de janeiro de 2022.
DECRETA:
Art. 1º - Fica homologada a classificação final do Concurso Público nº 001/2022, após a conclusão de todas as fases e julgamento dos recursos, dispostos em ordem decrescente de notas, considerados os critérios de desempate.
Art. 2º - A lista oficial dos classificados no Concurso Público nº 001/2022, faz parte integrante no presente Decreto, na forma do anexo I.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.
Trombudo Central, 19 de abril de 2022.
GEOVANA GESSNER
Prefeita de Trombudo Central
Este Decreto Foi registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC).
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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GEZIEL BALCKER
Secretário de Administração e Finanças

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PMTC Nº 23/2022

Publicação Nº 3840897

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BB9629E537735B8B6E3A64B7489620D519DFD6E4

PREGÃO ELETRÔNICO PMTC N° 23/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PMTC N° 23/2022
Homologação: 19/04/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ARTE E CULTURA SENDO: INSTRUTOR DE
MÚSICA (TECLADO, GAITA, ACORDEON), INSTRUTOR DE ARTESANATO, INSTRUTOR DE CANTO, INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS DE
CORDA E BATERIA, INSTRUTOR DE TEATRO E INSTRUTOR DE DANÇA TRADICIONALISTA GAÚCHA PARA AS OFICINAS DA SECRETARIA DA
CULTURA E DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
Fornecedor: PAULO RODEL EIRELI ............................................................................. CNPJ: 27.331.731/0001-76
VALOR DA DESPESA: R$ 14.310,00
Trombudo Central,19 de abril de 2022.
Geovana Gessner
Prefeita Municipal

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PMTC Nº 28/2022

Publicação Nº 3841276

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 75175079761F47731290E86F32039047B5495C18

PREGÃO ELETRÔNICO PMTC N° 28/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PMTC N° 28/2022
Homologação: 19/04/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA ARDÓSIA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO
MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Fornecedor: A.WALTRICK & CIA LTDA ............................................................................. CNPJ: 03.328.331/0001-43
VALOR DA DESPESA: R$ 550.500,00
Trombudo Central,19 de abril de 2022.
Geovana Gessner
Prefeita Municipal

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PMTC Nº 18/2022
Publicação Nº 3839302

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BEF6EEF63A67D8933EBF0BB0C576EC76CB68B37C

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PMTC N° 18/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PMTC N° 18/2022
Homologação: 19/04/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
PARA REFORMA DO IMÓVEL DO MUNICIPIO PARA USO DE SALA DE DANÇAS E INSTALAÇÃO DE UM CONTAINER PARA BANHEIROS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO, PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS, PROJETOS E
ART, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Contratado: ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 37.365.559/0001-25
Valor da despesa: R$ 320.093,39
Trombudo Central, 19 de Abril de 2022.
GEOVANA GESSNER – PREFEITA MUNICIPAL
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Publicação Nº 3839183

Aditivo n° 053/2022
Contrato N° 008/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada: BR COMÉRCIO DE CARNES LTDA - ME
Sequencial do Aditivo: 1
Término: 31/12/2022
Licitação: 57/2021
Objeto da Contratação: 1º TERMO ADITIVO NA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO
MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC, CONFORME ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
Trombudo Central, 19 de abril de 2022.

TERMO DE CONTRATO 054/2022 - PMTC

Publicação Nº 3839324

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada: ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA
Contrato n° 54/2022
Valor: 320.093,39
Término: 31/12/2022
Início: 19/04/2022
Licitação: 18/2022
Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PARA REFORMA DO
IMÓVEL DO MUNICIPIO PARA USO DE SALA DE DANÇAS E
INSTALAÇÃO DE UM CONTAINER PARA BANHEIROS, CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO,
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS, PROJETOS E ART, QUE
FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Trombudo Central, 19 de abril de 2022

TERMO DE CONTRATO 055/2022 - PMTC

Publicação Nº 3841223

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada: PAULO RÖDEL EIRELI
Contrato n° 55/2022
Valor: 14.310,00
Término: 31/12/2022
Início: 19/04/2022
Licitação: 23/2022
Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ARTE E CULTURA SENDO:
INSTRUTOR DE MÚSICA (TECLADO, GAITA, ACORDEON), PARA AS
OFICINAS DA SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO DO
MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA
AO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
DO EDITAL.
Trombudo Central, 19 de abril de 2022
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Publicação Nº 3841723

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada: A. WALTRICK & CIA LTDA - ME
Contrato n° 56/2022
Valor: 550.500,00
Término: 31/12/2022
Início: 19/04/2022
Licitação: 28/2022
Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE PEDRA ARDÓSIA, PARA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Trombudo Central, 19 de abril de 2022
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CONCURSO PÚBLICO 001/2022 - ATO 018 - CLASSIFICAÇÃO FINAL PROVA PRÁTICA

Publicação Nº 3840687

Ato nº 018

DIVULGA CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PROVA PRÁTICA DO
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2022

A Senhora Geovana Gessner, Prefeita de Trombudo Central, no uso
de suas atribuições legais, em conjunto com a Comissão Municipal
de Concurso Público e com o Centro de Estudos Uniase, torna
público:

1. Após esgotados e julgados todas as fases de recursos contra as pontuações e classificações preliminares
e após cumprido todo o cronograma do edital:
1.1 Divulga-se a CLASSIFICAÇÃO FINAL dos candidatos homologados do Edital nº 002/2022 de
Processo Seletivo constam do anexo I deste ato, classificados por cargo e em ordem decrescente
de nota final, já considerados os critérios de desempate.
2.

Cumprindo-se o cronograma do edital, encerra-se o processo seletivo com a divulgação deste resultado
final, não cabendo mais recursos conforme regra o edital.

Trombudo Central, 19 de abril de 2022.

GEOVANA
GESSNER:00863065961

Assinado de forma digital por
GEOVANA GESSNER:00863065961
Dados: 2022.04.19 14:51:27 -03'00'

Geovana Gessner
Prefeita

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Posição

19/04/1971
30/06/1992
02/04/1984
10/09/1987

11089 HENRIQUE EDUARDO BAUER

10236 CRISTIANO FERREIRA

11592 ADRIANA DE OLIVEIRA

10158 GISELI CANDIDO

18/09/1972
01/11/1980

11391 REGINA CÉLIA SLOMP

7

10/08/1981

20/08/1979

04/09/1981

05/10/1992

20/08/1982

21/04/1982

9922 LEILA MOURA VINGLA NOME

10399 ROSANGELA RIBEIRO WOLINGER

6

8

10164 SOLANGE ALTINO DE FRANÇA

5

11212 MAIKE SCHIESSL

3

9890 INDIANARA SIBOVICZ PEREIRA

11518 CLERITON CAMPOS

2

4

10165 HEBER DE OLIVEIRA

1

Nº INSC CANDIDATO

Data Nasc

3

5

7

9

3

4

7

4

5

7

6

1,20

2,00

2,80

3,60

1,20

1,60

2,80

1,60

2,00

2,80

2,40

4

7

6

7

4

4

3

5

5

6

7

8

2,40

4,20

3,60

4,20

2,40

2,40

1,80

3,00

3,00

3,60

4,20

4,80

Acertos Nota

2,40

Acertos Nota
6

CE

7

12

13

16

7

8

10

9

10

13

13

14

Acertos

3,60

6,20

6,40

7,80

3,60

4,00

4,60

4,60

5,00

6,40

6,60

7,20

NPE

Escrita

NPE – Nota prova escrita
NF – Nota Final

CB

CE - Conhecimentos Específicos
PP – PESO Prática

01. Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Incompleto

Legenda:
CB – Conhecimentos Básicos
NPP – Nota Prova Prática

CLASSIFICAÇÃO FINAL

ANEXO I

NPP

9,00

9,50

9,50

9,50

9,50

10,00

10,00

10,00

1,08 Ausente

1,86 Ausente

1,92 Ausente

2,34 Ausente

1,08

1,20

1,38

1,38

1,50

1,92

1,98

2,16

NP

PP

Prática

6,30

6,65

6,65

6,65

6,65

7,00

7,00

7,00

Situação

1,08 Reprovado

1,86 Reprovado

1,92 Reprovado

2,34 Reprovado

7,38 Aprovado

7,85 Aprovado

8,03 Aprovado

8,03 Aprovado

8,15 Aprovado

8,92 Aprovado

8,98 Aprovado

9,16 Aprovado

NF

NOTA FINAL

NP – Nota Prova Escrita com peso
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1

10253 ODAIR JOSÉ VELHO

Nº INSC CANDIDATO

10939 LEUSA MORGANA DA SILVA

8

10784 DILCE DA SILVA

10481 MARIA HELENA GONÇALVES

12

13

9886 ANGELINA SANDRINI DA SILVA

10013 SIMONE LEODORO RIBEIRO GOMES MELO

11

14

10131 CLEIDE MARA DA SILVA

9872 SOLANGE RODRIGUES RIBEIRO

11133 MAYARA CONINK

7

9

9879 MARA DE DEUS

10174 CRISTIANI GOMES CONINK

6

5

3

10518 MÁRCIA LEMOS DA FONSECA SILVA

9868 ROSELI XAVIER RIBEIRO

2

4

9917 JULIANA ISIDIO DA CUNHA

11394 CARLA ANDREIA QUIRINO

1

Nº INSC CANDIDATO

10

Posição

03. Merendeira | Ensino Fundamental Incompleto

Posição

02. Calceteiro | Ensino Fundamental Incompleto

23/04/1967

02/09/1965

16/12/1977

18/07/1980

25/08/1988

16/07/1988

19/04/1991

27/03/1990

21/06/1995

02/02/1990

17/06/1994

20/06/1982

07/11/1975

05/02/1973

Data Nasc

08/08/1974

Data Nasc

3

2

2

4

7

5

5

6

8

4

7

7

5

1,20

0,80

0,80

1,60

2,80

2,00

2,00

2,40

3,20

1,60

2,80

2,80

2,00

2,00

6

4

5

6

6

6

7

8

7

7

6

7

9

9

3,60

2,40

3,00

3,60

3,60

3,60

4,20

4,80

4,20

4,20

3,60

4,20

5,40

5,40

Acertos Nota

Acertos Nota
5

CE

1,80

CB

3

Acertos Nota

1,20

Acertos Nota
3

CE

CB
6

9

6

7

10

13

11

12

14

15

11

13

14

14

14

Acertos

Acertos

4,80

3,20

3,80

5,20

6,40

5,60

6,20

7,20

7,40

5,80

6,40

7,00

7,40

7,40

NPE

Escrita

3,00

NPE

Escrita

1,44

0,96

1,14

1,56

1,92

1,68

1,86

2,16

2,22

1,74

1,92

2,10

2,22

2,22

NP

0,90

NP

NPP

NPP

PP

6,50

7,50

7,50

7,50

7,00

7,50

7,50

8,00

8,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

PP

Prática

9,50

Prática

4,55

5,25

5,25

5,25

4,90

5,25

5,25

5,60

5,60

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

6,65

Situação

Situação

5,99 Aprovado

6,21 Aprovado

6,39 Aprovado

6,81 Aprovado

6,82 Aprovado

6,93 Aprovado

7,11 Aprovado

7,76 Aprovado

7,82 Aprovado

8,74 Aprovado

8,92 Aprovado

9,10 Aprovado

9,22 Aprovado

9,22 Aprovado

NF

NOTA FINAL

7,55 Aprovado

NF

NOTA FINAL
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04/08/1963
23/05/1979
14/09/1981
04/09/1977
18/08/1983

10444 SALETE ALVES DE ARAUJO

11142 VERITA SCHROEDER

10472 SIRLEI FERREIRA BAUER

10754 LUCILENE DANRAT

11214 SILVANA MADRUGA DE OLIVEIRA

11018 MARILENE RODRIGUES

18

Posição

10348 DANIEL RODRIGUES

10473 JOSÉ CARLOS DIAS

11256 OLINDA NETO ROSA

11986 GREICI CUCKI

10398 ARLINDO DOS SANTOS

1

2

3

4

5

Nº INSC CANDIDATO

04. Operário Braçal | Ensino Fundamental Incompleto

08/04/1968

11638 FRANCIELI APARECIDA LORENCINI

17

26/02/1988

19/09/1994

03/07/1985

05/06/1971

08/10/1999

Data Nasc

03/01/1985

23/12/1997

10973 JADINA GABRIELE LAURENTINO

16

01/12/1979

11770 MARCIANE BASILIO

15

6

5

4

4

5

2,40

2,00

1,60

1,60

2,00

8

8

8

8

8

4,80

4,80

4,80

4,80

4,80

Acertos Nota

2,40

3,00

4,20

4,20

5,40

3,00

3,00

3,00

3,60

Acertos Nota

4

5

7

7

9

5

5

5

6

CE

0,80

1,60

2,80

3,20

2,80

2,00

2,00

3,20

1,60

CB

2

4

7

8

7

5

5

8

4

14

13

12

12

13

Acertos

6

9

14

15

16

10

10

13

10

7,20

6,80

6,40

6,40

6,80

NPE

Escrita

3,20

4,60

7,00

7,40

8,20

5,00

5,00

6,20

5,20

4,00

6,00

5,50

6,00

2,16

2,04

1,92

1,92

2,04

NP

NPP

7,50

7,75

8,00

8,50

8,50

PP

Prática

0,96 Ausente

1,38 Ausente

2,10 Ausente

2,22 Ausente

2,46 Ausente

1,50

1,50

1,86

1,56

5,25

5,43

5,60

5,95

5,95

2,80

4,20

3,85

4,20

Situação

NOTA FINAL

7,41 Aprovado

7,47 Aprovado

7,52 Aprovado

7,87 Aprovado

7,99 Aprovado

NF

0,96 Reprovado

1,38 Reprovado

2,10 Reprovado

2,22 Reprovado

2,46 Reprovado

4,30 Aprovado

5,70 Aprovado

5,71 Aprovado

5,76 Aprovado
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04/04/1978
22/08/1997
12/12/1992
13/08/1966
09/02/1993
04/06/1984

11536 RAFAEL MAUESKI

10103 WANDERLEI KARSTEN

11529 RICARDO JOAO BIANCHI

11116 REINALDO DE SOUZA

10793 FELIPE OLIVEIRA

11287 ELFONSO ARNDT

11980 EDIMAR CUSTODIO DA LUZ

10116 HEVERTTON ALEX DA LUZ

11300 NELSON MASAO OGAWARA

11546 EDILSON VIGNOLI

10373 FELIX BRUNO ARNDT

11044 CARLOS DA ROSA

11795 MOACIR VENTURA

12004 MARLON ANTONIO NUNES

11880 JOSÉ GILSON STUHLER ROSENBROCK

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25/12/1976

02/07/1989

28/08/1984

20/11/1964

05/04/1994

16/05/1978

31/03/1979

27/01/1979

26/08/1984

16/05/1997

10482 LUCAS LAURINDO

2

19/11/1989

Data Nasc

11036 MARCELO FERNANDO DE JESUS

Nº INSC CANDIDATO

1

Posição

05. Operador de Máquinas | Ensino Fundamental Incompleto

2

3

3

5

6

6

9

4

7

5

5

6

8

4

8

7

0,80

1,20

1,20

2,00

2,40

2,40

3,60

1,60

2,80

2,00

2,00

2,40

3,20

1,60

3,20

2,80

2,80

4

6

7

7

7

6

8

6

7

5

6

6

4

4

5

7

7

2,40

3,60

4,20

4,20

4,20

3,60

4,80

3,60

4,20

3,00

3,60

3,60

2,40

2,40

3,00

4,20

4,20

Acertos Nota

Acertos Nota
7

CE

CB

6

9

10

12

13

12

17

10

14

10

11

12

12

8

13

14

14

Acertos

3,20

4,80

5,40

6,20

6,60

6,00

8,40

5,20

7,00

5,00

5,60

6,00

5,60

4,00

6,20

7,00

7,00

NPE

Escrita
NPP

4,50

6,50

8,25

7,50

9,00

8,75

8,75

9,00

10,00

9,50

9,25

9,75

0,96 Sem CNH

1,44 Ausente

1,62 Eliminado

1,86 Ausente

PP

Prática

1,98 Sem CNH

1,80

2,52

1,56

2,10

1,50

1,68

1,80

1,68

1,20

1,86

2,10

2,10

NP

3,15

4,55

5,78

5,25

6,30

6,13

6,13

6,30

7,00

6,65

6,48

6,83

Situação

NOTA FINAL

0,96 Eliminado

1,44 Reprovado

1,62 Reprovado

1,86 Reprovado

1,98 Eliminado

4,95 Aprovado

7,07 Aprovado

7,34 Aprovado

7,35 Aprovado

7,80 Aprovado

7,81 Aprovado

7,93 Aprovado

7,98 Aprovado

8,20 Aprovado

8,51 Aprovado

8,58 Aprovado

8,93 Aprovado

NF
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06/02/1980

10952 JAISON FLORES AIROSO

Posição

22/09/1964
13/07/1990
25/09/2000

10829 GLEISON JOSINEI STINGHEN

11876 CLEITON STEINHEUSER

11869 HILARIO WESTPHAL

11584 HÉLITON HENRIQUE PEREIRA SCHLINDWEIN

11815 HEITOR FERREIRA FELDMANN

3

4

5

26/12/1987

24/06/1987

07/05/1972

10818 SIDCLEY JOÃO VIEIRA

2

07/04/1980

10044 ALEXANDRE DE AZEVEDO

CANDIDATO

1

Nº INSC

Data Nasc

06/11/1957

11934 JOSÉ VOLNEY POLIDORIO

2

26/03/1980

11960 ANTONIO CARLOS DIAS

Data Nasc

1

Nº INSC CANDIDATO

07. Encanador/Electricista | Ensino Fundamental Completo

Posição

06. Pedreiro/Carpinteiro | Ensino Fundamental Incompleto

CB

2,00

2,40

CE

6

5
3,60

3,00

4,20

7

10

5

6

10

13

12

2,10

3,00

1,50

1,80

3,00

3,90

3,60

7

6

5

5

8

7

9

3,85

3,30

2,75

2,75

4,40

3,85

4,95

14

16

10

11

18

20

21

5,95

6,30

4,25

4,55

7,40

7,75

8,55

NPE

5,60

5,40

6,20

NPE

Escrita

Escrita

11

11

12

Acertos

Acertos Nota Acertos Nota Acertos

5

6

7

Acertos Nota

2,00

Acertos Nota
5

CE

CB

NPP
7,75

8,25

8,50

9,00

8,00

9,50

1,79 Ausente

PP

5,95

6,30

5,60

6,65

7,00

PP

Prática
10,00

NPP

1,89 Ausente

1,28

1,37

2,22

2,33

2,57

NP

1,68 Ausente

1,62

1,86

NP

Prática

NF

5,43

5,78

Situação

1,79 Reprovado

1,89 Reprovado

7,23 Aprovado

7,67 Aprovado

7,82 Aprovado

8,98 Aprovado

9,57 Aprovado

Situação

NOTA FINAL

1,68 Reprovado

7,05 Aprovado

7,64 Aprovado

NF

NOTA FINAL
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1

CANDIDATO

10094 JULIANO DANIEL BALBIS VENTURINO

Nº INSC

10930 LUIZ CARLOS CORREA DE BOMFIM

10448 GABRIEL DELA JUSTINA

10225 RONALD JOSÉ

10619 EDSON RODRIGO BERTELLI

10367 ANDERSON LUIS GUTJAHR

10590 CLAUDEMIR LIZ

4

5

6

7

8

9

11733 JONATAN FERNANDES FERREIRA

11005 JOSIANE ROSE LOPES ATAIDE

3

11

10147 ANTONIO CARLOS CORREA

2

11963 MATHEUS LARSEN DE JESUS

11562 GILSON MUNIZ

CANDIDATO

1

Nº INSC

10

Posição

09. Motorista - Categoria D | Ensino Fundamental Completo

Posição

08. Inseminador | Ensino Fundamental Completo

28/01/1994

17/05/1995

28/06/1974

28/08/1981

16/04/1985

08/09/1962

27/02/1995

18/07/1956

29/09/1978

18/09/1968

22/08/1976

Data Nasc

17/11/1974

Data Nasc

CE
2,40

CE

6

3,30

8

10

9

8

7

8

10

9

9

10

10

2,40

3,00

2,70

2,40

2,10

2,40

3,00

2,70

2,70

3,00

3,00

6

7

7

7

9

8

9

9

8

8

10

3,30

3,85

3,85

3,85

4,95

4,40

4,95

4,95

4,40

4,40

5,50

14

17

16

15

16

16

19

18

17

18

20

5,70

5,70

6,85

6,55

6,25

7,05

6,80

7,95

7,65

7,10

7,40

8,50

NPE

Escrita

14

Acertos Nota Acertos Nota Acertos

CB

8

NPE

Escrita

Acertos Nota Acertos Nota Acertos

CB

1,71

2,06

1,97

1,88

2,12

2,04

2,39

2,30

2,13

2,22

2,55

NP

1,71

NP

9,75

10,00

9,50

9,75

10,00

9,75

10,00

9,50

9,75

10,00

7,00

6,65

6,83

7,00

6,83

7,00

6,65

6,83

7,00

7,00

6,83

PP

Prática

10,00

NPP

7,00

PP

Prática
10,00

NPP

NF

NF

8,71 Aprovado

8,71 Aprovado

8,79 Aprovado

8,88 Aprovado

8,94 Aprovado

9,04 Aprovado

9,04 Aprovado

9,12 Aprovado

9,13 Aprovado

9,22 Aprovado

9,38 Aprovado

Situação

NOTA FINAL

8,71 Aprovado

Situação

NOTA FINAL
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07/09/1972
07/06/1965
27/02/1997
21/06/1995
24/01/1990
20/12/1995
20/03/1992
29/03/1990
29/04/1984
03/06/1985
07/08/1990
21/11/1979

11741 DIEGO FRANZ

10929 IVO LOURENÇO

10950 JOHN LENON RUTZEN

11975 CLENIO DE SOUZA MELO

11538 VILMAR DA SILVA

10282 MARISA MARTINS

10700 MAICON RODRIGUES

10547 TIEGO GONCALVES

10423 ADRIANO PANASSOLO

11276 MARCIO DA LUZ

10151 SINDICO DE LIMA JUNIOR

11587 JOSÉ PAULO SANTIAGO GORGES

10562 RAFAEL JUNIOR SCHAEFER

10296 DIOGO DOS SANTOS

11561 DEIVID DE SOUZA

12029 JEFERSON COELHO REGUEIRA

11681 FERNANDO DEFREYN

11390 KETLIN GARCIA DA SILVA FACHI

10335 RANGEL DOS SANTOS

10868 ALESSANDRO ROWEDER

11523 JOSELAINE SCHNEIDER

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

18/01/1993

17/08/1990

24/12/1987

23/08/1980

09/07/1958

23/01/1978

18/01/1991

26/08/1983

30/01/1983

10/09/1982

10840 ROBSON DE SOUZA

13

11/01/1988

10843 ANDERSON MULLER

12

10

8

5

9

6

8

7

8

9

10

10

6

3

5

6

3

9

8

10

5

7

5

5

3,00

2,40

1,50

2,70

1,80

2,40

2,10

2,40

2,70

3,00

3,00

1,80

0,90

1,50

1,80

0,90

2,70

2,40

3,00

1,50

2,10

1,50

1,50

5

7

9

7

9

8

9

9

9

9

10

6

7

5

7

8

3

6

5

7

8

6

9

2,75

3,85

4,95

3,85

4,95

4,40

4,95

4,95

4,95

4,95

5,50

3,30

3,85

2,75

3,85

4,40

1,65

3,30

2,75

3,85

4,40

3,30

4,95

15

15

14

16

15

16

16

17

18

19

20

12

10

10

13

11

12

14

15

12

15

11

14

5,75

6,25

6,45

6,55

6,75

6,80

7,05

7,35

7,65

7,95

8,50

5,10

4,75

4,25

5,65

5,30

4,35

5,70

5,75

5,35

6,50

4,80

6,45

9,50

9,25

9,50

9,75

9,25

9,50

10,00

9,50

9,50

9,75

9,25

10,00

1,73 S/ Nota

1,88 S/ Nota

1,94 S/ Nota

1,97 S/ Nota

2,03 Sem CNH

2,04 S/ Nota

2,12 S/ Nota

2,21 S/ Nota

2,30 S/ Nota

2,39 S/ Nota

2,55 S/ Nota

1,53

1,43

1,28

1,70

1,59

1,31

1,71

1,73

1,61

1,95

1,44

1,94

6,48

6,65

6,83

6,48

6,65

7,00

6,65

6,65

6,83

6,48

7,00

6,65

1,73 Reprovado

1,94 Reprovado
1,88 Reprovado

2,03 Eliminado
1,97 Reprovado

2,12 Reprovado
2,04 Reprovado

2,30 Reprovado
2,21 Reprovado

2,55 Reprovado
2,39 Reprovado

8,01 Aprovado

8,08 Aprovado

8,10 Aprovado

8,17 Aprovado

8,24 Aprovado

8,31 Aprovado

8,36 Aprovado

8,38 Aprovado

8,43 Aprovado

8,43 Aprovado

8,44 Aprovado

8,59 Aprovado
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11/10/1981
13/12/1972
22/10/1976

11485 ANDERSON CAMPESTRINI

10362 JAILSON ALVES DO ROSÁRIO

10808 JAIRO ANTUNES FERREIRA

21/07/2001
09/03/2001

11558 CARLOS AUGUSTO AZEVEDO

10720 CLEIDIR GUSTAVO LEITE

9962 ANA PAULA DICKMANN

3

4

25/09/1975

29/05/1962

02/02/1983

11729 OCIONE CRUZ DOS SANTOS

2

11/06/1981

Data Nasc

11930 JOSELAINE GIACOMINI

10077 GEDALVA DA SILVA

6

6

7

7

7

1,80

1,80

2,10

2,10

2,10

2,40

ENSINO MÉDIO

1

CANDIDATO

16/03/1968

10391 VALDEMIR GOMES

Nº
Posição INSC

01/11/1965

11755 ALVERINHO WOLF

8

5

5

6

6

6

6

Acertos

7

7

12

12

15

15

CB

2,75

2,75

3,30

3,30

3,30

3,30

1,40

1,40

2,40

2,40

3,00

3,00

Nota

10. Agente de Endemias | Ensino Medio

26/09/1994

11491 JULIO CESAR PEREIRA SCHLINDWEIN

Acertos

11

11

13

13

13

14

7

8

11

11

11

12

Nota

2,10

2,40

3,30

3,30

3,30

3,60

1,37 S/ Nota

1,37 S/ Nota

1,62 S/ Nota

1,62 S/ Nota

1,62 S/ Nota

1,71 S/ Nota

CE

4,55

4,55

5,40

5,40

5,40

5,70

14 3,50 Reprovado

15 3,80 Reprovado

23 5,70 Aprovado

23 5,70 Aprovado

26 6,30 Aprovado

26 6,60 Aprovado

Acertos Nota Situação

Nota teórica

1,37 Reprovado
1,37 Reprovado

1,62 Reprovado
1,62 Reprovado

1,71 Reprovado
1,62 Reprovado
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9982 TIAGO ROSSANO SANFELICE

11026 BRUNA CAROLINA GUTJAHR

10388 CAROLINE STREESE

11481 NÍCOLAS TRAPP

11540 ANTONIO MARCOS ALVES

11022 MÔNICA HORST

11471 MORGANA MILAN

11749 THAIS SANTOS DE SOUZA

10876 DARIU MARTINS

11970 JOSÉ CARLOS SANTOS FERREIRA

9

11

12

13

14

15

16

17

18

10602 VINICIUS MATHEUSSI ALVES

8

10

11113 MARCO ANTONIO HOEPERS MONTEIRO

7

03/07/1999

29/09/1994

17/04/1986

24/06/1994

28/02/1997

05/01/1976

08/10/2000

01/04/1988

19/04/1997

24/06/1984

15/11/1995

12/01/1975

30/11/1992

23/06/1969

10571 NOELI RASSWEILER BACHMANN

11669 THAMIRES SENS

31/07/1996

21/05/1999

17/06/1969

16/09/1984

Data Nasc

11299 GRATCHIEVA LOSI

6

4
1ª vaga
de PCD

9978 RICARDO ADONIS PACHECO

11013 FLORISVALDO KNEIDL

2

3

11162 CARLOS DIEGO DOS SANTOS PEREIRA

CANDIDATO

1

Nº
Posição INSC
Acertos

12

12

14

13

15

15

16

14

13

15

16

18

15

10

14

16

16

17

CB

2,40

2,40

2,80

2,60

3,00

3,00

3,20

2,80

2,60

3,00

3,20

3,60

3,00

2,00

2,80

3,20

3,20

3,40

Nota

11. Auxiliar Administrativo | Ensino Medio
Acertos

16

16

15

16

15

15

15

17

18

17

17

16

18

8

19

18

18

19

CE
Nota

4,80

4,80

4,50

4,80

4,50

4,50

4,50

5,10

5,40

5,10

5,10

4,80

5,40

2,40

5,70

5,40

5,40

5,70

28 7,20 Aprovado

28 7,20 Aprovado

29 7,30 Aprovado

29 7,40 Aprovado

30 7,50 Aprovado

30 7,50 Aprovado

31 7,70 Aprovado

31 7,90 Aprovado

31 8,00 Aprovado

32 8,10 Aprovado

33 8,30 Aprovado

34 8,40 Aprovado

33 8,40 Aprovado

33 8,50 Aprovado
Aprovado
18 4,40

34 8,60 Aprovado

34 8,60 Aprovado

36 9,10 Aprovado

Acertos Nota Situação

Nota teórica
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9932 JANARA DAIANA MACHADO

11648 FERDINANDO DELIRIO FERETTI

11042 THAUAN PETRY BONESSI

10836 PABLINE GUTJAHR

10341 ROBERTO FREDERICO CAYE

10310 ALINE SCHULLER

10484 CRISTIAM CORREA

10372 ANDRESSA FERREIRA XAVIER ROWEDER

11919 GLEICE SIMONETTI

10740 VINÍCIUS CEOLIN DOS SANTOS

11129 ELAINE RIBEIRO DE JESUS

11500 ANDRIELI CAMILA URBAN

11873 ALINE ZEFERINO GOEDE

11025 ALZIRO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR

11407 DANIEL MARCELO DAMACENO

11886 EDUARDO DELAGNELO BARBETTA

11001 ROBERTO AUGUSTO SALGADO LUCHTENBERG

10655 IDA CAROLINA ROTHBARTH DECKER

10710 JÉSSICA ALANA DOS SANTOS

10000 MAIKE NOVOTNI

11613 HELEN CAROLINE GOIS

10157 VANESA FLORIANO DA SILVA

11906 ANA MARIA ALVES ROCHA

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

04/05/1996

04/05/1999

16/08/1991

07/02/1998

17/08/1992

22/01/1982

02/09/2002

27/10/1990

17/01/1992

05/05/1990

17/04/1988

19/05/1997

09/09/1994

28/05/2003

12/10/2000

14/11/1994

10/01/2002

05/05/1989

08/03/1963

23/06/1997

06/04/1992

09/09/1986

02/11/1988

13

10

12

11

11

11

13

13

15

15

15

9

9

14

14

14

13

13

13

15

14

13

15

2,60

2,00

2,40

2,20

2,20

2,20

2,60

2,60

3,00

3,00

3,00

1,80

1,80

2,80

2,80

2,80

2,60

2,60

2,60

3,00

2,80

2,60

3,00

12

14

13

14

14

14

13

13

12

12

12

16

16

13

13

13

14

14

14

13

14

15

14

3,60

4,20

3,90

4,20

4,20

4,20

3,90

3,90

3,60

3,60

3,60

4,80

4,80

3,90

3,90

3,90

4,20

4,20

4,20

3,90

4,20

4,50

4,20

25 6,20 Aprovado

24 6,20 Aprovado

25 6,30 Aprovado

25 6,40 Aprovado

25 6,40 Aprovado

25 6,40 Aprovado

26 6,50 Aprovado

26 6,50 Aprovado

27 6,60 Aprovado

27 6,60 Aprovado

27 6,60 Aprovado

25 6,60 Aprovado

25 6,60 Aprovado

27 6,70 Aprovado

27 6,70 Aprovado

27 6,70 Aprovado

27 6,80 Aprovado

27 6,80 Aprovado

27 6,80 Aprovado

28 6,90 Aprovado

28 7,00 Aprovado

28 7,10 Aprovado

29 7,20 Aprovado
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11783 DÉBORA HEINZ

11419 KAUANE FERRARI LUIZ

10256 SUZANA MANTUANI

11032 LETICIA DE SOUZA BLEICHUVEHL

11077 ELLEN REGINA CANDIDO

12017 MAIKSON DANIEL ZUNINO

11243 BRUNO ARIEL AVI

11657 JEAN JAQUES SCHWARTZ

44

45

46

47

48

49

50

51

10995 MILENE ADRIANA SOARES

10370 FLÁVIO LUIZ MARIAN

11658 DAIANE MAURICIO

55

56

57

10266 FABRÍCIO DA SILVA

10946 FABRICIO ZICK

11527 CARINA BRANDL

11792 RUAN BENNERT PRADA

11591 MARIA CLARA COMPER DOS SANTOS

11203 MOACIR VENTURA KILL

59

60

61

62

63

64

9985 LARISSA SANTANA SELL

10112 FRANCIELE CRISTOVAO

54

58

11282 ADRIANO HENRIQUE DA MOTA

53

9925 MARIA ROSILDE RAMOS DA CUNHA SILVA

10365 ADRIANO HENRIQUE DOS SANTOS

43

52

11053 GEÓRGIA CÁSSIA KLETTENBERG

42

21/08/1976

22/10/2001

11/02/2001

01/05/1990

04/04/1990

21/01/1995

19/02/1991

04/11/1996

09/05/1996

27/09/1990

10/06/1990

29/07/1976

01/09/1971

03/04/1993

08/06/1999

18/05/1983

28/11/1991

11/11/1996

03/06/1976

28/08/2001

26/10/1996

12/10/1985

22/02/1997

7

12

12

12

12

9

14

11

11

11

11

11

11

8

10

15

12

9

9

11

11

8

13

1,40

2,40

2,40

2,40

2,40

1,80

2,80

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

1,60

2,00

3,00

2,40

1,80

1,80

2,20

2,20

1,60

2,60

14

11

11

11

11

13

10

12

12

12

12

12

12

14

13

10

12

14

14

13

13

15

12

4,20

3,30

3,30

3,30

3,30

3,90

3,00

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

4,20

3,90

3,00

3,60

4,20

4,20

3,90

3,90

4,50

3,60

21 5,60 Aprovado

23 5,70 Aprovado

23 5,70 Aprovado

23 5,70 Aprovado

23 5,70 Aprovado

22 5,70 Aprovado

24 5,80 Aprovado

23 5,80 Aprovado

23 5,80 Aprovado

23 5,80 Aprovado

23 5,80 Aprovado

23 5,80 Aprovado

23 5,80 Aprovado

22 5,80 Aprovado

23 5,90 Aprovado

25 6,00 Aprovado

24 6,00 Aprovado

23 6,00 Aprovado

23 6,00 Aprovado

24 6,10 Aprovado

24 6,10 Aprovado

23 6,10 Aprovado

25 6,20 Aprovado
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10864 JORGE ANTONIO DAROSSI

11874 MARINEIVA PACHECO

11033 ROSANA GENI RICHTER ANDRIOLI

12043 ANA PAULA SCHMIDT

10203 PAMELA FERNANDES MARQUES

11748 THIAGO ACKERMANN RODRIGUES

11946 JAQUELINE MARCHI SERAFIM

10771 LINCOLN JOSEPH NOGUEIRA FERREIRA LIMA

10520 MAIARA KRANKEL BERNARDO

10129 MATHEUS VICTOR FERNANDES

10847 GABRIELA DE SOUZA

10531 LUANA LAIZE MARCO

10096 EDINÉIA SERAFIM

11399 FILIPE MARIAN

10703 EDINEIA FELBER

10525 CARLA APARECIDA STEFFENS EGER

10211 GINETOM ACSON DE OLIVEIRA

10813 GEOVANA SALVADOR

11321 MAISA KAULING LODI

10561 GIOVANA NUNES DE OLIVEIRA SCHAEFER

12022 PAULO SERGIO DE SOUZA

11433 RAPHAEL LUIZ VIGO

11021 DANIELA WILHELM

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

05/08/1998

12/07/1986

15/02/1975

06/01/1998

20/12/1995

09/01/2004

25/10/1996

03/07/1990

24/02/1988

28/04/1999

21/03/1994

17/03/1993

22/02/1992

15/01/2002

07/01/1998

03/04/1980

28/04/1966

03/12/1993

12/12/1993

16/12/1988

17/01/1986

03/04/1975

17/07/1974

10

10

10

12

12

9

9

9

9

11

11

11

11

8

8

8

8

13

10

10

10

10

10

2,00

2,00

2,00

2,40

2,40

1,80

1,80

1,80

1,80

2,20

2,20

2,20

2,20

1,60

1,60

1,60

1,60

2,60

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

11

11

11

10

10

12

12

12

12

11

11

11

11

13

13

13

13

10

12

12

12

12

12

3,30

3,30

3,30

3,00

3,00

3,60

3,60

3,60

3,60

3,30

3,30

3,30

3,30

3,90

3,90

3,90

3,90

3,00

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

21 5,30 Aprovado

21 5,30 Aprovado

21 5,30 Aprovado

22 5,40 Aprovado

22 5,40 Aprovado

21 5,40 Aprovado

21 5,40 Aprovado

21 5,40 Aprovado

21 5,40 Aprovado

22 5,50 Aprovado

22 5,50 Aprovado

22 5,50 Aprovado

22 5,50 Aprovado

21 5,50 Aprovado

21 5,50 Aprovado

21 5,50 Aprovado

21 5,50 Aprovado

23 5,60 Aprovado

22 5,60 Aprovado

22 5,60 Aprovado

22 5,60 Aprovado

22 5,60 Aprovado

22 5,60 Aprovado
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10347 KARINA DE BARROS

11685 RÔMULO DE OLIVEIRA

11840 JULIANA APARECIDA KUSTER

10336 EDUARDO BLAU

10064 KLEBER ALCIR AVI

10664 JULIANE NICOLADELI

10623 WILLIAM DEMARCHI

11229 SILVIO MELLO

10487 PRISCILA SALES CARVALHO

11479 JESSICA KALBUSCH

10438 ELIZIANE ROSA DE JESUS HILLESHEINN

10119 SARIANE HOFFMANN

11183 ÉRICA LARISSA KRÜGER

10392 FRANCISCO DE ASSIS LIMAS

12005 GABRIELA TAYSE LONGO

10166 RODRIGO NAZÁRIO

11774 DJONATHAN BRUNO HADLICH

10887 CARLOS HENRIQUE MORATELLI

12000 ADRIANO VELHO DE CAMPOS

10508 VALMIR RODRIGUES

11295 ALICIA GABRIELA MARCELINO

10981 CARLA MARIA DOS SANTOS FRANÇA

10433 MARCELO CACHOEIRA

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

107

108

109

110

111

05/01/1987

18/07/2002

30/01/2000

04/02/1983

05/12/1981

26/01/2002

16/09/1996

15/08/1995

11/12/1993

12/05/1985

17/09/2003

04/04/2000

29/01/1999

14/03/1993

10/11/1991

19/10/1979

21/01/1998

06/08/2001

08/11/1989

24/07/1998

04/12/1985

29/10/1978

26/02/1997

11

8

8

8

8

10

10

10

10

10

12

9

9

9

9

9

14

11

11

8

8

8

13

2,20

1,60

1,60

1,60

1,60

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,40

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

2,80

2,20

2,20

1,60

1,60

1,60

2,60

9

9

11

11

11

11

10

10

10

10

10

9

11

11

11

11

11

8

10

10

12

12

12

2,70

3,30

3,30

3,30

3,30

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,70

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

2,40

3,00

3,00

3,60

3,60

3,60

2,70

20 4,90 Aprovado

19 4,90 Aprovado
19 4,90 Aprovado

19 4,90 Aprovado
19 4,90 Aprovado

20 5,00 Aprovado

20 5,00 Aprovado

20 5,00 Aprovado

20 5,00 Aprovado

20 5,00 Aprovado

21 5,10 Aprovado

20 5,10 Aprovado

20 5,10 Aprovado

20 5,10 Aprovado

20 5,10 Aprovado

20 5,10 Aprovado

22 5,20 Aprovado

21 5,20 Aprovado

21 5,20 Aprovado

20 5,20 Aprovado

20 5,20 Aprovado

20 5,20 Aprovado

22 5,30 Aprovado
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11359 PALOMA EDUARDA BUCHER DA SILVA

10078 SAIMON VAN DEN BOOM

11119 ANTONIO DE SOUSA SILVA

10672 JULIANA COSTA

11734 VANESSA SANTOS MARCHI

11267 JOHANN KAUE MULLER

114

115

116

117

118

119

11809 JULIANA CACHOEIRA

10870 LETICIA LINS

11426 ALEXANDRE GILBERTO DE SOUZA

11245 DIONE DIERSCHNABEL

11614 HESTEFANY MORAES DA CRUZ

11080 DARIANE KNISS

10776 ISADORA ALVES DA CRUZ

128

129

130

131

132

133

134

11014 PÂMELA LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA

125

11703 SAIONARA FERREIRA

11585 GUSTAVO NUNES DA SILVA

124

127

11854 VOLNEY FERNANDES FLORIANO

123

9943 BRUNA CARDOSO

11079 MARISTELA BLASIUS SCHAFER

122

126

11804 ANDRÉ LEONARDO ARRUDA

121

9912 CRISTIANE APARECIDA ATANASIO

11489 BRUNO CESAR WALTRICK

113

120

10293 ROSEMERI PALHANO

112

24/07/2000

14/10/2003

18/05/1999

26/03/2001

14/03/1988

30/12/2000

12/06/1998

12/11/1989

04/07/2000

11/11/2003

20/07/1999

13/02/1996

27/09/1997

05/06/1992

22/01/1980

17/10/2003

16/01/1992

31/10/1987

15/06/1985

16/10/1999

08/09/2003

22/04/1999

16/12/1991

13

10

10

7

7

12

9

9

6

10

10

10

7

12

12

9

9

9

9

14

11

11

11

2,60

2,00

2,00

1,40

1,40

2,40

1,80

1,80

1,20

2,00

2,00

2,00

1,40

2,40

2,40

1,80

1,80

1,80

1,80

2,80

2,20

2,20

2,20

6

8

8

10

10

7

9

9

11

9

9

9

11

8

8

10

10

10

10

7

9

9

9

1,80

2,40

2,40

3,00

3,00

2,10

2,70

2,70

3,30

2,70

2,70

2,70

3,30

2,40

2,40

3,00

3,00

3,00

3,00

2,10

2,70

2,70

2,70

19 4,40 Aprovado

18 4,40 Aprovado
18 4,40 Aprovado

17 4,40 Aprovado
17 4,40 Aprovado

18 4,50 Aprovado
19 4,50 Aprovado

17 4,50 Aprovado
18 4,50 Aprovado

19 4,70 Aprovado
19 4,70 Aprovado

18 4,70 Aprovado
19 4,70 Aprovado

20 4,80 Aprovado
20 4,80 Aprovado

19 4,80 Aprovado
19 4,80 Aprovado

19 4,80 Aprovado
19 4,80 Aprovado

20 4,90 Aprovado
21 4,90 Aprovado

20 4,90 Aprovado
20 4,90 Aprovado
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04/01/1982
09/02/1973
19/06/1985
10/10/1982
26/09/1995
25/08/1999
16/05/1973
12/10/1984
14/10/1992

11588 VADIRENI HEIDEN

11959 LETICIA DIERSCHNABEL

12062 BRUNA ACKERMANN RODRIGUES

10242 PAULO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA SCHAFER

10625 LETICIA MEURER

10018 FÁBIO JOSE DA SILVEIRA

10552 GILLIARD ZICK

10821 ANDREIA APARECIDA AMARO MENDES

10017 MAFALDA REGIS DA SILVA RAMPI

11723 JANAINA CRISTINA RASSWEILER

11235 JOSIANI DA SILVA'

10291 VANESSA MONTEIRO DA SILVA

11010 GABRIELA HOBUS

11271 RAQUEL LUCIA ALMEIDA

11927 ANDRÉ ARALDI

11839 FABIANO DIOGO DE OLIVEIRA

138

139

140

141

142

143

144

*Vaga PCD

07/10/1986

11277 TATIANA ANDREIA MEYER

137

19/06/2000

25/06/2003

06/01/2003

08/05/1996

04/12/1998

22/10/1985

19/03/1998

10/04/1986

11806 DANIELA DELA JUSTINA DE SOUZA

136

29/07/1983

10622 DENIZE CRISTINE BLAU GOTTARDI

135

5

11

9

8

8

8

10

10

9

11

8

10

10

7

9

6

8

8

8

1,00

2,20

1,80

1,60

1,60

1,60

2,00

2,00

1,80

2,20

1,60

2,00

2,00

1,40

1,80

1,20

1,60

1,60

1,60

7

4

6

7

7

7

6

6

7

6

8

7

7

9

8

10

9

9

9

2,10

1,20

1,80

2,10

2,10

2,10

1,80

1,80

2,10

1,80

2,40

2,10

2,10

2,70

2,40

3,00

2,70

2,70

2,70

12 3,10 Reprovado

15 3,40 Reprovado

15 3,60 Reprovado

15 3,70 Reprovado

15 3,70 Reprovado

15 3,70 Reprovado

16 3,80 Reprovado

16 3,80 Reprovado

16 3,90 Reprovado

16 4,00 Aprovado
17 4,00 Aprovado

17 4,10 Aprovado
17 4,10 Aprovado

17 4,20 Aprovado
16 4,10 Aprovado

17 4,30 Aprovado
16 4,20 Aprovado

17 4,30 Aprovado
17 4,30 Aprovado
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10685 LARISSA FRANCISCO

10597 PRISCILA ROSANE TRAPLE ROTERMEL

10061 GABRIEL RODRIGO SCHWAMBACH

10949 SINARA DE SOUZA WANGLON RUTZEN

11249 DANIELI FERNANDA JACINTO TAMBOSI

10183 THAYSSA ALVES MEYER

10628 ÉRICA KEYSE NETO MACHADO

11801 ROSANA CORDEIRO KRIEGER

11037 JULHA TAYNARA MARANGONI

9916 RENATA DALMOLIN WALTRICK

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9926 SAMANTA LUANA HILLESHEINN

10117 LEIRIANE SOUSA LEAL RODRIGUES

19

10026 MARIZA VOIGT

17

18

11512 MARIA ILÉSIA MARQUATO

16

9869 KETLIN TUANI DA LUZ KUHNEN

11360 GÉSSI LUANA KOGLIN

15

14

10425 PATRÍCIA RENATA BEZ

12049 KAOANA CARDOSO

13

11065 THAINE MAGGIO

2

CANDIDATO

1

Nº
Posição INSC

28/02/1981

01/04/1994

15/10/1986

12/05/1968

05/08/1992

12/02/2003

01/06/1995

25/07/2000

18/07/1995

07/05/1980

25/10/1998

02/04/1992

15/11/2001

24/07/1999

05/11/1997

25/04/1972

16/12/1997

28/04/1984

14/06/1999

Data Nasc

Acertos

13

10

10

10

10

9

9

11

11

11

9

9

11

12

12

14

11

12

13

CB

12. Auxiliar de Sala | Ensino Medio

2,60

2,00

2,00

2,00

2,00

1,80

1,80

2,20

2,20

2,20

1,80

1,80

2,20

2,40

2,40

2,80

2,20

2,40

2,60

Nota

Acertos

9

11

11

11

12

13

13

12

12

12

14

14

13

13

13

12

14

14

14

CE
Nota

2,70

3,30

3,30

3,30

3,60

3,90

3,90

3,60

3,60

3,60

4,20

4,20

3,90

3,90

3,90

3,60

4,20

4,20

4,20

22 5,30 Aprovado

21 5,30 Aprovado

21 5,30 Aprovado

21 5,30 Aprovado

22 5,60 Aprovado

22 5,70 Aprovado

22 5,70 Aprovado

23 5,80 Aprovado

23 5,80 Aprovado

23 5,80 Aprovado

23 6,00 Aprovado

23 6,00 Aprovado

24 6,10 Aprovado

25 6,30 Aprovado

25 6,30 Aprovado

26 6,40 Aprovado

25 6,40 Aprovado

26 6,60 Aprovado

27 6,80 Aprovado

Acertos Nota Situação

Nota teórica
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11740 WILIAN GUILHERME DOS SANTOS NOLLI

10173 LAÍS FERNANDA PORTO

22

23

11398 CINDE ANDRESSA SCHWEDER

10698 ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA

11069 HELENA GORETTI BASTOS PEREIRA

10009 TAINE SANDRINI RUSSI

10627 CLEONICE CATARINA SANTOS NETO

10976 JAQUELINE STEINHAEUSER GUTZ

10805 MARCONDES SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO

10082 EMILY BIANCA DA SILVA

11670 KIMBERLY ELISA KRÜGER

33

34

35

36

37

38

39

40

41

9918 JULIANA BARCHFELD

10858 CINTIA APARECIDA CORREA KLITZKE

32

42

11895 ELIANE CORDEIRO NORENBERG

31

9986 CARINA SILVEIRA DA SILVA

11451 GABRIELE CRISTINA GIACOMELLI

29

30

11058 SILVANA MARQUEZ MORAIS

28

9920 JOSIELI DE SOUZA DE AQUINO

11736 MARCIO DE SOUZA

26

27

11634 LUCIANA ISIDORIO VELHO

25

9990 NATHALIA BUENO WAGNER

11118 SCHEILA KURTH

21

24

11601 ANA LUÍSA KLAUMANN

20

08/08/1990

10/10/2003

20/07/2003

05/01/1977

31/12/2000

03/11/1978

25/10/2002

28/04/1967

17/01/1997

06/03/2002

02/06/1991

13/11/1988

14/04/1997

18/11/1999

13/12/1989

14/09/1981

12/04/1989

24/10/1978

24/12/2003

17/12/2000

12/05/1993

23/12/1985

05/12/2003

8

7

9

9

9

8

8

7

7

4

6

7

7

12

9

9

11

8

8

10

7

12

11

1,40

1,80

1,80

1,80

1,60

1,60

1,40

1,40

0,80

1,20

1,40

1,40

2,40

1,80

1,80

2,20

1,60

1,60

2,00

1,40

2,40

2,20

1,60

9

8

8

8

9

9

10

10

12

11

11

11

8

10

10

9

11

11

10

12

9

10

12

2,70

2,40

2,40

2,40

2,70

2,70

3,00

3,00

3,60

3,30

3,30

3,30

2,40

3,00

3,00

2,70

3,30

3,30

3,00

3,60

2,70

3,00

3,60

16 4,10 Aprovado

17 4,20 Aprovado
17 4,20 Aprovado

17 4,30 Aprovado
17 4,20 Aprovado

17 4,40 Aprovado
17 4,30 Aprovado

16 4,40 Aprovado
17 4,40 Aprovado

18 4,70 Aprovado
17 4,50 Aprovado

20 4,80 Aprovado
18 4,70 Aprovado

19 4,80 Aprovado
19 4,80 Aprovado

19 4,90 Aprovado
20 4,90 Aprovado

20 5,00 Aprovado
19 4,90 Aprovado

19 5,00 Aprovado

21 5,10 Aprovado

21 5,20 Aprovado

20 5,20 Aprovado
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11/10/1987
29/11/1989
31/07/1971
14/01/1999

10535 KELLI CRISTINA DALMOLIN

11764 NÁDIA VENTURI

11742 SILVANA SANDRI

11135 NADINE HINKEL FRANZEN

21/07/1979

Data Nasc

2

CANDIDATO

10154 SILVANE PATRICIO DA SILVA

1

Nº
Posição INSC

19/05/2001

10588 LUIZA ALTINO DE FRANÇA

6

7

5

7

7

7

7

10

7

9

6

6

8

8

Acertos

6

5

5

6

7

CB

1,20

1,40

1,00

1,40

1,40

1,40

1,40

2,00

1,40

1,80

1,20

1,20

1,60

1,60

1,20

1,00

1,00

1,20

1,40

Nota

13. Auxiliar Odontológico | Ensino Medio

22/07/1975

10739 ROSANE DAS NEVES

30/08/1999

21/04/1995

10394 AMANDA DIAS

9906 TAINARA INA STAHNKE

04/08/1991

28/12/1974

11519 ALENIR NOVELETTO COLAÇO
10/11/1985

12/03/1987

11687 JOELMA LUIS

11097 CLAUDIA SANTOS DE SOUZA

01/04/1983

11067 ADRIANA BASTOS DOS SANTOS

10841 PATRICIA RAFAELA TESKE MÜLLER

26/04/1998

10239 BIANCA ROSA RIBEIRO

18/09/1984

28/07/1995

11201 DÉBORA SCHARF

9883 PRISCIANE GOMES DE OLIVEIRA

12/09/1996

10170 TAÍS BATISTTA

44

08/03/1967

10043 ELIANE APOLINÁRIO

43

Acertos

6

8

9

10

10

CE

5

6

8

7

7

7

7

6

8

7

9

9

8

8

Nota

1,80

2,40

2,70

3,00

3,00

1,50

1,80

2,40

2,10

2,10

2,10

2,10

1,80

2,40

2,10

2,70

2,70

2,40

2,40

12 3,00 Reprovado

13 3,40 Reprovado

14 3,70 Reprovado

16 4,20 Aprovado

17 4,40 Aprovado

Acertos Nota Situação

Nota teórica

11 2,70 Reprovado

13 3,20 Reprovado

13 3,40 Reprovado

14 3,50 Reprovado

14 3,50 Reprovado

14 3,50 Reprovado

14 3,50 Reprovado

16 3,80 Reprovado

15 3,80 Reprovado

16 3,90 Reprovado

15 3,90 Reprovado

15 3,90 Reprovado

16 4,00 Aprovado
16 4,00 Aprovado
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11006 CAROLINA PISETTA PAES

12001 BETINA FERREIRA FELDMANN

10790 BRUNA GABRIELA COSTA

10591 LAYON FELIPE GONCALVES TOME DA SILVA

11260 VINÍCIUS WESTPHAL

4

5

6

7

8

10744 VALENTIN GESSE DA COSTA

11865 RONEI ZERMIANI

11918 SILVIO LAERCIO PRIM

10920 EVERTON BERNARDI

11344 RAMON JOCHEM

10733 STEPHANO DEAN PESSOA LINS

10785 WELLINGTON FRANCISCO GARCIA

11956 JOSSEMIR CHELES

11739 LUANA CAROLINA CARVALHO

10491 ELISA GABRIELA ROUSSENQ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

9984 FABIO MUNIZ

10354 BRUNA MARIA FERRARI HECKMANN

3

9

10363 ALESSANDRA ANDREIA MACHADO

2

CANDIDATO

11705 ELLEN CARLA BALDO

1

Nº
Posição INSC

21/06/1985

22/07/1996

21/04/1983

20/03/1983

06/03/1987

27/09/1990

02/12/1994

28/08/1975

03/12/1976

21/07/1980

18/12/1976

10/12/2002

29/10/1997

23/04/1997

24/11/1994

05/05/2000

17/09/1988

13/06/1979

06/05/2000

Data Nasc

Acertos

9

11

11

11

12

14

11

10

15

12

12

13

13

13

12

17

14

14

14

CB

1,80

2,20

2,20

2,20

2,40

2,80

2,20

2,00

3,00

2,40

2,40

2,60

2,60

2,60

2,40

3,40

2,80

2,80

2,80

Nota

14. Fiscal de Vigilância Sanitária | Ensino Medio
Acertos

11

10

10

10

10

9

11

12

9

11

11

11

11

11

12

9

11

11

15

CE
Nota

3,30

3,00

3,00

3,00

3,00

2,70

3,30

3,60

2,70

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

3,60

2,70

3,30

3,30

4,50

20 5,10 Aprovado

21 5,20 Aprovado

21 5,20 Aprovado

21 5,20 Aprovado

22 5,40 Aprovado

23 5,50 Aprovado

22 5,50 Aprovado

22 5,60 Aprovado

24 5,70 Aprovado

23 5,70 Aprovado

23 5,70 Aprovado

24 5,90 Aprovado

24 5,90 Aprovado

24 5,90 Aprovado

24 6,00 Aprovado

26 6,10 Aprovado

25 6,10 Aprovado

25 6,10 Aprovado

29 7,30 Aprovado

Acertos Nota Situação

Nota teórica
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13/01/1994

11048 MARILI RECKELBERG DOS SANTOS

11230 NATÁLIA SCHLATTER BURATO

11964 DIANARA CAROLINE DELLAJUSTINA DEMARCHI

11577 AMAURI DE BARROS JUNIOR

10453 DECIO VANI CHIROLLI

11867 GUILHERME CONINK

11362 GABRIELA RODRIGUES LIMA

11929 MARIA DIVINA RAIMONDI

11636 IANA CAROLINE BECKER

24

25

26

27

28

29

30

12034 GILSON JEAN DA SILVA

10773 CAROLINA SUÉLEN CAVILIA

10474 LIZ LEISE LUCINDO

11525 IARA PASSERO

11728 RAQUEL FRANCINI LIMA KÜSTNER

11849 SAULO EDUARDO LEAL

1

2

3

4

5

6

CANDIDATO

21/07/1989

11617 ODAIZA MARCONCINI

23

Nº
Posição INSC

20/04/1994

11732 ANDRÉ MARCHI

22

9

8

9

8

7

7

9

8

8

9

11

11

11

17/07/2000

02/06/1987

05/07/1985

02/04/1997

08/07/1996

20/09/1991

Data Nasc

Acertos

14

14

11

12

14

13

CB

1,60

1,80

1,60

1,40

1,40

1,80

1,60

1,60

1,80

2,20

2,20

2,20

1,80

2,80

2,80

2,20

2,40

2,80

2,60

Nota

15. Fiscal de Tributos | Ensino Medio

07/09/1994

03/07/1972

10/04/1984

09/07/1997

28/12/1995

15/08/1983

16/06/1997

17/12/1990

04/04/1982

11968 JEFFERSON EDUARDO DE SOUZA

21

03/06/1995

11354 THAIS VARELA

20

Acertos

11

12

14

14

15

16

CE

6

7

8

9

9

8

9

10

10

9

9

9

11

Nota

3,30

3,60

4,20

4,20

4,50

4,80

1,80

2,10

2,40

2,70

2,70

2,40

2,70

3,00

3,00

2,70

2,70

2,70

3,30

25 6,10 Aprovado

26 6,40 Aprovado

25 6,40 Aprovado

26 6,60 Aprovado

29 7,30 Aprovado

29 7,40 Aprovado

Acertos Nota Situação

Nota teórica

14 3,40 Reprovado

16 3,90 Reprovado

16 4,00 Aprovado

16 4,10 Aprovado
16 4,10 Aprovado

17 4,30 Aprovado
17 4,20 Aprovado

19 4,80 Aprovado
18 4,60 Aprovado

20 4,90 Aprovado
20 4,90 Aprovado

20 5,10 Aprovado
20 4,90 Aprovado
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21/10/2002

11955 JOÃO VITOR CUNHA FERREIRA

11303 TIAGO HOEPERS

10386 RICARDO DOS SANTOS

11860 MAICON FRANCISCO FRONZA

11226 DÉBORA FELAÇO

11619 PAULO ROBERTO PEREIRA

11365 VITOR MANOEL GONÇALVES

11820 TIAGO OLIVEIRA SCHIESTT

11814 TAINARA OLIVEIRA SCHIESTT

11

12

13

14

15

16

17

11283 MILLENI VARELA DE FRANÇA

11635 GABRIELA FERNANDES

11280 JOSÉ FELIPE SCHMITZ

11088 CLARICE VOLLES MACHADO

11637 VILMA APARECIDA DE LIMA

1

2

3

4

5

CANDIDATO

19/06/2000

11800 JOAO PEDRO FRONZA ZLUHAN

10

Nº
Posição INSC

28/10/2002

11952 DIARA DARCIELI MARCELINO

9

6

8

10

10

11

12

10

11

13

13

13

10

12

14/06/1981

24/01/1975

10/08/1994

29/12/1998

20/12/1999

Data Nasc

Acertos

11

10

12

11

10

CB

1,20

1,60

2,00

2,00

2,20

2,40

2,00

2,20

2,60

2,60

2,60

2,00

2,40

2,20

2,00

2,40

2,20

2,00

Nota

16. Técnico em Enfermagem | Ensino Medio

04/11/1987

13/01/2000

04/10/1984

24/02/1982

31/01/1995

02/12/2000

14/07/1996

28/03/2002

30/06/1982

10551 WESLEY DE MELO

8

26/07/1977

11662 DELCIO CORRÊA DE MELO

7

Acertos

11

12

11

12

13

CE

6

6

7

9

9

9

11

11

10

10

11

13

12

Nota

3,30

3,60

3,30

3,60

3,90

1,80

1,80

2,10

2,70

2,70

2,70

3,30

3,30

3,00

3,00

3,30

3,90

3,60

22 5,50 Aprovado

22 5,60 Aprovado

23 5,70 Aprovado

23 5,80 Aprovado

23 5,90 Aprovado

Acertos Nota Situação

Nota teórica

12 3,00 Reprovado

14 3,40 Reprovado

19 4,70 Aprovado
17 4,10 Aprovado

21 5,10 Aprovado
20 4,90 Aprovado

21 5,30 Aprovado

22 5,50 Aprovado

23 5,60 Aprovado

23 5,60 Aprovado

24 5,90 Aprovado

23 5,90 Aprovado

24 6,00 Aprovado
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10722 ELISANGELA BORBA

12018 JESSICA MUNIZ MARTINEZ

11894 MARIA ZENILDE THIBES DE CAMPOS CAVICHON

16

17

18

29/12/1992
16/11/1981
23/10/1979

10168 MARIA LUIZA NAZARIO

11138 AUREA ALVES DE CAMPOS

10996 LUCI GONÇALVES DOS SANTOS

11/10/1989
29/08/1999

11560 SAMARA MERTEN

25/10/1988

10326 EVELEN SOARES RIEG

9959 GRAZIELI JANINA KLUG

20/05/1982

10768 TATIANE FATIMA CASAGRNDE KALENIK

22

13/10/1975

11761 FÁTIMA UMBELINA MARTINS DE OLIVEIRA

20/10/1989

11766 ALINE PIRES DA SILVA

21

17/07/1980

26/08/1966

01/01/1992

30/06/1985

24/03/2000

15/08/1993

14/03/1991

26/10/1987

02/04/1983

08/01/2000

06/07/1998

17/06/1995

26/05/2001

12/02/2000

20

9975 INGRID MATHIAS DE SOUZA

11570 TAINARA PAYERL

19

11724 LEILA CLAUDIA GEHRKE

15

9903 REGIANE TOMIO MENEGAZZI

11

14

11798 GABRIELA MARTINS BONONOMI

9867 DULCIMERI MACIEL DOS SANTOS KOHL

11603 DENIS DALVAN PESSATTI SANDRI

9

10

10205 DANILA QUEIROZ MENDES DE OLIVEIRA

10565 JANETE GEMBRO

8

13

11680 PALOMA CRISTINA ESSER

7

12

11209 GABRIELA EDUARDA FELGA

6

6

6

6

6

7

9

8

8

10

6

6

9

9

8

8

10

9

9

11

11

10

12

11

1,20

1,20

1,20

1,20

1,40

1,80

1,60

1,60

2,00

1,20

1,20

1,80

1,80

1,60

1,60

2,00

1,80

1,80

2,20

2,20

2,00

2,40

2,20

6

7

8

8

8

7

8

8

7

10

10

9

9

11

11

10

11

11

10

10

11

10

11

1,80

2,10

2,40

2,40

2,40

2,10

2,40

2,40

2,10

3,00

3,00

2,70

2,70

3,30

3,30

3,00

3,30

3,30

3,00

3,00

3,30

3,00

3,30

12 3,00 Reprovado

13 3,30 Reprovado

14 3,60 Reprovado

14 3,60 Reprovado

15 3,80 Reprovado

16 3,90 Reprovado

16 4,00 Aprovado
16 4,00 Aprovado

16 4,20 Aprovado
17 4,10 Aprovado

18 4,50 Aprovado
16 4,20 Aprovado

19 4,90 Aprovado
18 4,50 Aprovado

20 5,00 Aprovado
19 4,90 Aprovado

20 5,10 Aprovado

20 5,10 Aprovado

21 5,20 Aprovado

21 5,20 Aprovado

21 5,30 Aprovado

22 5,40 Aprovado

22 5,50 Aprovado
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03/07/1973

11904 FELIPE SCHMIDT PEIXER

11673 MARCO ANTONIO SEMANN

11447 FÁBIO ALVES DE CAMPOS

10992 ADRIANO HAMES

11853 MILENA MOTTA FERNANDES

11217 MATEUS EVANDER DE LIZ

11012 FABIANO FERETTI

1

2

3

4

5

CANDIDATO

23/01/1998

10125 ROSANA SILVA DO ROSARIO

Nº INSC

30/10/1988

10593 ODAIR ROCHA

4

Posição

26/12/1968

11818 DAIANE PEREIRA DOS SANTOS RAMOS

3

Acertos

1,20

1,20

1,80

2,20

1,80

2,20

3,20

Nota

31/07/1979

19/12/1996

26/11/1998

12/05/1982

15/03/1971

Data Nasc

11

14

12

14

14

Acertos

2,20

2,80

2,40

2,80

2,80

Nota

Acertos

12

12

14

13

15

3,60

3,60

4,20

3,90

4,50

23

26

26

27

29

Situação

5,80 Aprovado

6,40 Aprovado

6,60 Aprovado

6,70 Aprovado

7,30 Aprovado

Nota

Nota teórica

10 2,40 Reprovado

13 3,30 Reprovado

15 3,60 Reprovado

21 5,20 Aprovado

22 5,70 Aprovado

27 7,00 Aprovado

29 7,10 Aprovado

Acertos Nota Situação

Nota teórica

Acertos

1,20

2,10

1,80

3,00

3,90

4,80

3,90

Nota

Nota

CE
Acertos

4

7

6

10

13

16

13

Conhecimentos Específicos

CB

18. Analista de Compras e Licitação | Ensino Superior

6

6

9

11

9

11

16

Conhecimentos Básicos

ENSINO SUPERIOR

11/05/1983

02/10/1973

10584 IARA FELICIA DELINO WARMLING

20/05/1981

Data Nasc

2

CANDIDATO

10572 RAFAEL CLAUDINO

1

Nº
Posição INSC

17. Técnico de Segurança do Trabalho | Ensino Medio
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02/12/1984
23/03/1992
03/05/1975

11649 ROBSON LUIZ SUPRIANO

10924 CRISLAINE HAMM

10978 RUBIA KRIESER

10699 WELLINGTON MARCOS BRESOLIN

10120 SONIA APARECIDA BATISTA RIBEIRO MARCONI

10666 MARIA LUCIA DOS SANTOS

11850 FELIPE ALFREDO KRENKEL PATRICIO

12014 DEIZE CRISTINA DA SILVA

10882 SIRLENE JORDÃO

4

5

6

7

8

9

10767 GRAZIELE CARVALHO DE MOURA

10944 GRAZIELA MAIKE LOHSE

3

11386 SILVIA HELENA NASCIMENTO DOS SANTOS

11115 ELAINE DE FATIMA ANTUNES BARBOSA

2

11

11185 DOUGLAS FAGUNDES XAVIER

1

CANDIDATO

05/08/1993

11937 PRISCILA GONÇALVES DOS SANTOS COELHO

Nº INSC

18/04/1994

11816 ALISSON NUNES BONFIM

10

Posição

24/04/2000

11776 MATEUS SILVA DA ROSA

21/01/1978

25/06/1982

17/06/1980

10/02/1976

02/07/1993

08/12/1983

01/03/1962

19/02/1983

26/04/1975

09/09/1972

04/03/1992

Data Nasc

7

CB

8

8

9

10

10

8

12

9

11

10

4

11

10

6

13

10

10

11

Acertos

19. Assistente Social | Ensino Superior

26/09/1977

12069 JULIANO BECKER

7

19/05/1988

11807 JOCIANI PESENTI DE CARVALHO

6

1,80

2,20

2,00

0,80

2,20

2,00

1,20

2,60

2,00

2,00

2,20

Nota

1,60

1,60

1,80

2,00

2,00

1,60

2,40

1,40

13

12

13

17

13

14

17

13

15

16

17

Acertos

CE

5

6

8

8

9

11

10

14

3,90

3,60

3,90

5,10

3,90

4,20

5,10

3,90

4,50

4,80

5,10

Nota

1,50

1,80

2,40

2,40

2,70

3,30

3,00

4,20

22

23

23

21

24

24

23

26

25

26

28

Acertos

13

14

17

18

19

19

22

21

Situação

5,70 Aprovado

5,80 Aprovado

5,90 Aprovado

5,90 Aprovado

6,10 Aprovado

6,20 Aprovado

6,30 Aprovado

6,50 Aprovado

6,50 Aprovado

6,80 Aprovado

7,30 Aprovado

Nota

Nota teórica

3,10 Reprovado

3,40 Reprovado

4,20 Reprovado

4,40 Reprovado

4,70 Reprovado

4,90 Reprovado

5,40 Aprovado

5,60 Aprovado

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 2445

www.diariomunicipal.sc.gov.br

14/03/1995
29/07/1972
14/02/1985
27/04/1965
14/03/1998
16/01/1988
10/02/1974

11238 ANA PAULA NUNES

11789 ANA KAROLINE RUDOLF

10958 RAFAELA ALMEIDA

11506 LUIZA RODRIGUES

10721 ELIANE DA SILVA

10479 JÉSSICA ADRIANO

10608 MARCIA LOURENÇO PATERNO

10684 JULIANA SANDRI

10766 ZITA MAY

11298 THALITA CRISTINA DOS SANTOS

11882 MAGALY MOLLER

10925 CLEUSA SCHMUELLER JEREMIAS

17

18

19

11463 CLARICI DEPONTI CARLOTO

10467 KAILA CRISTINA WOLSTEINER

1

2

CANDIDATO

28/11/1982

10134 SIRLENE KLEHM

16

Nº INSC

24/12/1996

11060 MAURICIO RODRIGUES CAVALHEIRO

15

Posição

11/09/1991

10726 JOSIANE POLICARPO

14

21/05/1989

16/04/1992

Data Nasc

8

5

CB

5

7

7

9

7

6

5

7

8

7

6

11

8

10

10

8

12

Acertos

20. Controlador Interno | Ensino Superior

12/10/1998

05/03/1985

11/06/1979

02/03/1985

05/12/1975

13/11/1980

11933 ELAINE SCHNEIDER DE BARROS

13

26/04/1977

11417 PATRICIA SCHWEDER

12

1,60

2,40

Nota

1,00

1,40

1,40

1,80

1,40

1,20

1,00

1,40

1,60

1,40

1,20

2,20

1,60

2,00

2,00

1,60

1,00

17

15

Acertos

CE

8

8

9

8

10

11

12

11

11

12

13

10

12

11

11

13

15

5,10

4,50

Nota

2,40

2,40

2,70

2,40

3,00

3,30

3,60

3,30

3,30

3,60

3,90

3,00

3,60

3,30

3,30

3,90

4,50

25

27

Acertos

13

15

16

17

17

17

17

18

19

19

19

21

20

21

21

21

20

Situação
6,70 Aprovado

6,90 Aprovado

Nota

Nota teórica

3,40 Reprovado

3,80 Reprovado

4,10 Reprovado

4,20 Reprovado

4,40 Reprovado

4,50 Reprovado

4,60 Reprovado

4,70 Reprovado

4,90 Reprovado

5,00 Aprovado

5,10 Aprovado

5,20 Aprovado

5,20 Aprovado

5,30 Aprovado

5,30 Aprovado

5,50 Aprovado

5,50 Aprovado

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 2446

www.diariomunicipal.sc.gov.br

11943 OSNI VALENCIO DA SILVA

10715 GUSTAVO BOEHME

10912 TITO RAFAEL FONTANIVE

11916 SANDRA APARECIDA DELA JUSTINA

10477 DANIEL BENTO OCKER BENTO

10259 BIANCA TCHASLA VANUNCCI DOS SANTOS

11550 ALESSANDRA MARIA DEITOS

3

4

5

6

11630 MÔNICA NEU HEINZ

11187 VERÔNICA PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

11342 CARLOS KLOHN

12

10514 MAIARA MARLUCI ESPINDOLA

9

11

11712 JULIA DA CONCEIÇÃO BELTRAN

8

9910 FABIANA STAROSKI

11039 TATIANA DE ALMEIDA ESPINOZA

2

7

05/05/1981

17/09/1978

7

7

8

10

10

12

10

04/03/1985

21/08/1993

18/01/1992

10/07/1995

20/06/1996

14/05/1984

25/05/1981

28/11/1993

13/11/1983

10/11/1985

28/09/1981

19/01/1976

Data Nasc

9

10

10

12

13

11

10

11

13

12

14

13

Acertos

CB

21. Encarregado Departamento Pessoal | Ensino Superior

1

CANDIDATO

18/07/2001

11817 ALEXANDRA MÜLLER

7

Nº INSC

09/11/1983

10529 JUSSARA SANTANA DE CARVALHO ALVES

6

10

Posição

11/07/1992

10799 BIERGET HEDLER

5

12/08/1997

11714 IGOR DANIELSKI

4

26/08/1971

10769 CELENIRA DE OLIVEIRA CABRAL

3

1,80

2,00

2,00

2,40

2,60

2,20

2,00

2,20

2,60

2,40

2,80

2,60

Nota

1,40

1,40

1,60

2,00

2,00

2,40

2,00

12

12

12

11

11

13

14

14

13

15

15

17

Acertos

CE

8

8

12

11

12

12

15

3,60

3,60

3,60

3,30

3,30

3,90

4,20

4,20

3,90

4,50

4,50

5,10

Nota

2,40

2,40

3,60

3,30

3,60

3,60

4,50

21

22

22

23

24

24

24

25

26

27

29

30

Acertos

15

15

20

21

22

24

25

Situação

5,40 Aprovado

5,60 Aprovado

5,60 Aprovado

5,70 Aprovado

5,90 Aprovado

6,10 Aprovado

6,20 Aprovado

6,40 Aprovado

6,50 Aprovado

6,90 Aprovado

7,30 Aprovado

7,70 Aprovado

Nota

Nota teórica

3,80 Reprovado

3,80 Reprovado

5,20 Aprovado

5,30 Aprovado

5,60 Aprovado

6,00 Aprovado

6,50 Aprovado
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10555 SARA BENEDETTO

11978 VANESSA FEY

11841 TIAGO REIF

10681 DEISI CRISTINA BECKER HEINZ

10823 JEAN CARLOS CORREA DA COSTA SCHARF

11175 DIEYSSON KELLE SILVA FERREIRA

11378 ALINE ROSSA

14

15

16

17

18

19

20
06/11/1991
07/01/1993
24/06/1989
20/12/1978
12/11/1971
09/04/1993
25/10/1976
19/07/1980
29/12/1994
18/05/1992
22/02/2000
22/06/1972
19/06/1991
19/02/1989

11686 HELOIZA LOTERIO

10198 SUELI SCHVAMBACH

10352 PATRICIA NICOLLADELLI GILI

10176 ENIO CILENE OLIVEIRA

11329 DEISI DE FATIMA HOFFMANN

11305 CRISTINA DE AZEVEDO

10908 JOSIANE CORREIA KLOTH

11812 JONATHAN MONTEIRO DE SOUZA

11974 FELIPE PETRY

11743 SABRINA DOS SANTOS

10358 JOSE MARIO DE FARIAS

11024 TUANE DAS NEVES SCHEIDT

10942 SANDY MARIA LEMUNHA HASSE

25/06/1990

22/03/1993

09/02/1992

04/06/1994

19/07/1988

01/09/1988

17/08/1983

11/03/1994

03/11/1987

10311 EDNILSON LUIZ MINATTI

9949 ROSILENE FRANZ GONÇALVES

10697 EVELYNE DE SOUSA CRUZ VIEIRA

13

9

9

7

7

9

11

8

7

7

8

8

7

9

8

8

8

10

10

7

9

8

8

10

1,80

1,40

1,40

1,80

2,20

1,60

1,40

1,40

1,60

1,60

1,40

1,80

1,60

1,60

1,60

2,00

2,00

1,40

1,80

1,60

1,60

2,00

1,80

7

9

9

8

7

9

10

10

10

10

11

10

11

11

11

10

10

12

11

12

12

11

12

2,10

2,70

2,70

2,40

2,10

2,70

3,00

3,00

3,00

3,00

3,30

3,00

3,30

3,30

3,30

3,00

3,00

3,60

3,30

3,60

3,60

3,30

3,60

16

16

16

17

18

17

17

17

18

18

18

19

19

19

19

20

20

19

20

20

20

21

21

3,90 Reprovado

4,10 Reprovado

4,10 Reprovado

4,20 Reprovado

4,30 Reprovado

4,30 Reprovado

4,40 Reprovado

4,40 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,70 Reprovado

4,80 Reprovado

4,90 Reprovado

4,90 Reprovado

4,90 Reprovado

5,00 Aprovado

5,00 Aprovado

5,00 Aprovado

5,10 Aprovado

5,20 Aprovado

5,20 Aprovado

5,30 Aprovado

5,40 Aprovado
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Posição

08/06/1992
12/02/1980
20/04/1979
27/03/1990
20/07/1999
27/10/1997
01/11/1982
03/07/1979

11608 JUSSARA BERNARDO

10403 MÔNICA BLOCK GIRARDI

10824 FLAVIA VARGAS PINHEIRO SILVERIO

11224 NAIARA XAVIER

10913 ANA PAULA LEMKE

11706 CLEIDE MARA WEHMUTH

11040 VERGINIA HUBES

10509 MARILEI MEDEIROS DOMINGUES DE SOUZA

11003 CAMILA VENDRAMIN CHIQUETTI

11431 MAYARA DEINA MENTA

10337 REGINA KIPFER

10516 MELISSA ALVES VALENTE

4

5

6

7

9864 EMANUELLE ANDREZA HOFFMANN

10073 VALESCA BOEING

2

3

11971 MARLI CAVALCANTE DOS SANTOS

1

CANDIDATO

18/03/1987

11701 RAFAEL REINHOLD

Nº INSC

08/04/1996

11862 MATHEUS HORST FABRICIO

23/02/2000

27/06/1974

31/10/1993

08/02/1991

04/11/1978

11/01/1994

07/06/1976

Data Nasc

22. Enfermeiro | Ensino Superior

06/10/1990

11484 IVANA CAROLINE RICKEN KREUSCH

11

8

10

10

12

9

11

Acertos

CB

8

5

7

7

7

9

6

9

10

7

7

2,20

1,60

2,00

2,00

2,40

1,80

2,20

Nota

1,60

1,00

1,40

1,40

1,40

1,80

1,20

1,80

2,00

1,40

1,40

11

13

12

12

11

13

14

Acertos

CE

3

6

5

6

6

5

7

6

6

8

8

3,30

3,90

3,60

3,60

3,30

3,90

4,20

Nota

0,90

1,80

1,50

1,80

1,80

1,50

2,10

1,80

1,80

2,40

2,40

22

21

22

22

23

22

25

Acertos

11

11

12

13

13

14

13

15

16

15

15

Situação

5,50 Aprovado

5,50 Aprovado

5,60 Aprovado

5,60 Aprovado

5,70 Aprovado

5,70 Aprovado

6,40 Aprovado

Nota

Nota teórica

2,50 Reprovado

2,80 Reprovado

2,90 Reprovado

3,20 Reprovado

3,20 Reprovado

3,30 Reprovado

3,30 Reprovado

3,60 Reprovado

3,80 Reprovado

3,80 Reprovado

3,80 Reprovado
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21/09/1987
05/07/1977
26/08/1990
13/06/1973
11/07/1994
15/01/1995

10081 AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA

10182 DJONATAN CESAR CORRÊA

11600 DAIANE MORAES NORO

10812 STÉFANIE OSTERER

10281 ADRIANA BROSOWSKI

10080 CAIQUE DOS SANTOS FIGUEIREDO

10318 MAYLA PEREIRA COZENDEY

10907 STÉFANI ROOS DA SILVA

11671 RAQUEL ELOISA PEDROSO

10545 ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS

11537 MARA RUBYA OLIVEIRA SOUZA

10246 SABRINA STEINHEUSER

12039 OZÉLIA MATOS DE FREITAS

9870 EDUARDO DE ALMEIDA

9875 MATUSSA DANA MULLER

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

25/08/1990
05/02/1980
30/06/1981
21/07/1969
01/06/1987
04/02/1988

10469 SORAYA FERNANDES DOS SANTOS SOARES

11866 ELIAMAR BARANOSKI

10023 CARLOS EDUARDO NEVES DE NAZARE

10832 WALQUÍRIA KARSTEN STACKE

10713 ANA PAULA LUCHT

10899 LARISSA CRISTINA BACK

25/10/1977

28/12/1998

19/06/1997

28/03/1994

08/11/1989

19/09/1999

15/10/1986

05/04/1984

13/07/1993

05/05/1989

11915 DEISE CRISTINA TONET FINARDI

9

07/07/1997

10694 EDILAINI PICKLER COSTA

8

7

8

8

10

10

7

14

11

11

8

8

10

10

7

7

11

8

10

10

10

12

9

6

1,40

1,60

1,60

2,00

2,00

1,40

2,80

2,20

2,20

1,60

1,60

2,00

2,00

1,40

1,40

2,20

1,60

2,00

2,00

2,00

2,40

1,80

1,20

10

10

10

9

9

11

7

9

9

11

11

10

10

12

12

10

12

11

11

11

10

12

14

3,00

3,00

3,00

2,70

2,70

3,30

2,10

2,70

2,70

3,30

3,30

3,00

3,00

3,60

3,60

3,00

3,60

3,30

3,30

3,30

3,00

3,60

4,20

17

18

18

19

19

18

21

20

20

19

19

20

20

19

19

21

20

21

21

21

22

21

20

4,40 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,70 Reprovado

4,70 Reprovado

4,70 Reprovado

4,90 Reprovado

4,90 Reprovado

4,90 Reprovado

4,90 Reprovado

4,90 Reprovado

5,00 Aprovado

5,00 Aprovado

5,00 Aprovado

5,00 Aprovado

5,20 Aprovado

5,20 Aprovado

5,30 Aprovado

5,30 Aprovado

5,30 Aprovado

5,40 Aprovado

5,40 Aprovado

5,40 Aprovado
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23/01/1984
01/01/1986
02/02/1991
25/01/1996
17/04/1981
26/08/1998

11335 SUELEN ANTUNES

11547 SIANA APARECIDA ALVES

11973 ANDRÉIA DE SOUZA

10012 SAMANTA KNAUL

10338 GISELLE CHRISTINE BARTOSIAK

10427 THALIA CUNHA DOS SANTOS

31/05/1999
27/12/1977
10/11/1999
29/05/1999
31/07/1999
05/07/1990

10008 CECÍLIA FELDMANN CORRÊA

10753 NEUSA PAVLAK

11720 MICHELLE MACHADO FAUST

11327 MAYARA CAMILA HILLER

11910 AMANDA APARECIDA SILVA

10743 DAYANE CARDOSO

10/02/1992

25/12/1988

11659 MARINA BIRCK

9983 JANE RODRIGUES DA COSTA BENTO

03/03/1998

11228 JONATAN MATEUS PEREIRA MARTINS

04/08/1984

19/07/1984

10126 JULIA GRAZIELI SOARES

9866 KEITIANY MARIA DA COSTA NOGUEIRA

20/05/1998

11737 HELEN ALINE MOIK

10

7

7

6

6

8

7

7

8

8

10

7

7

7

11

8

8

7

2,00

1,40

1,40

1,20

1,20

1,60

1,40

1,40

1,60

1,60

2,00

1,40

1,40

1,40

2,20

1,60

1,60

1,40

5

7

7

8

8

7

8

8

8

8

7

9

9

9

7

9

9

10

1,50

2,10

2,10

2,40

2,40

2,10

2,40

2,40

2,40

2,40

2,10

2,70

2,70

2,70

2,10

2,70

2,70

3,00

15

14

14

14

14

15

15

15

16

16

17

16

16

16

18

17

17

17

3,50 Reprovado

3,50 Reprovado

3,50 Reprovado

3,60 Reprovado

3,60 Reprovado

3,70 Reprovado

3,80 Reprovado

3,80 Reprovado

4,00 Reprovado

4,00 Reprovado

4,10 Reprovado

4,10 Reprovado

4,10 Reprovado

4,10 Reprovado

4,30 Reprovado

4,30 Reprovado

4,30 Reprovado

4,40 Reprovado
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11452 ALANA MACHADO COSTA

10862 JAQUELINI GARCIA

12016 RAQUEL CARLOS FERNANDES

10368 MARCELO GUCKERT

10860 NATALIA LAURINDO

10320 JUCIANE MARIA SANTOS SOUSA VIEIRA

10814 SANDRA BLOCK

14

15

16

17

18

19

20

10569 RODRIGO BERTON

9

11702 LEIRSON VICENTE

11843 EDIMAR LUIZ RODE

8

11689 ELTON DICKMANN

11084 FRANCIELI WEBER STÜRMER

7

13

10298 LEONARDO LEHMKUHL

6

12

10686 THÉO PIUCCO RÖCKER

5

10400 RAFAEL POCKRANDT HOOG

11269 TAINÁ GUTZ

4

11

10178 NATALIA MARIA ANTUNES DOS SANTOS

3

10791 ANTONIO EDUARDO COELHO

11872 JAINE BERKEMBROCK

2

CANDIDATO

11793 EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA LUNARDI

Nº INSC

1

10

Posição

08/12/1995

12/11/1986

23/03/1999

17/04/1996

21/09/1995

22/02/1994

20/12/1986

15/06/1981

01/03/1997

18/08/1995

23/12/1991

18/04/1982

20/07/1991

13/10/1987

02/10/1999

17/11/1997

24/07/1995

24/02/1996

17/01/1997

17/12/1997

Data Nasc

CB

7

12

9

11

11

11

13

13

11

16

10

12

13

13

10

12

12

9

14

12

Acertos

23. Engenheiro Agrônomo | Ensino Superior

1,40

2,40

1,80

2,20

2,20

2,20

2,60

2,60

2,20

3,20

2,00

2,40

2,60

2,60

2,00

2,40

2,40

1,80

2,80

2,40

Nota

12

9

11

10

10

10

9

9

12

9

13

12

12

12

14

13

14

16

14

16

Acertos

CE

3,60

2,70

3,30

3,00

3,00

3,00

2,70

2,70

3,60

2,70

3,90

3,60

3,60

3,60

4,20

3,90

4,20

4,80

4,20

4,80

Nota

19

21

20

21

21

21

22

22

23

25

23

24

25

25

24

25

26

25

28

28

Acertos

Situação

5,00 Aprovado

5,10 Aprovado

5,10 Aprovado

5,20 Aprovado

5,20 Aprovado

5,20 Aprovado

5,30 Aprovado

5,30 Aprovado

5,80 Aprovado

5,90 Aprovado

5,90 Aprovado

6,00 Aprovado

6,20 Aprovado

6,20 Aprovado

6,20 Aprovado

6,30 Aprovado

6,60 Aprovado

6,60 Aprovado

7,00 Aprovado

7,20 Aprovado

Nota

Nota teórica
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15/08/1996
07/07/1999
16/03/1966
06/10/1993
17/08/1988
08/03/1997
18/04/1994
30/09/1993
03/03/1997
22/12/1999
03/12/1967
14/11/1984
25/07/1999

10485 GABRIELA MACIEL PAIANO JOCHEM

11320 NATHAN GABRIEL FORMAGI

10904 JULIO CESAR LEÃO

10450 RENATA FRANCIÉLI MORAES

11773 FLÁVIA REGINA DA COSTA

12021 YURI BACK SALVADOR

12012 JÉSSICA MAYUMI ANAMI

11846 FELIPE JOSÉ ESTEVÃO

10777 CASSIANO CATONI TRENTINI

11835 DANIELA MÜNCH

10378 NÁDIA PEREIRA

11674 VAGNER LUIS ECKERT

11719 JULIA KESTRING

1

22/01/1997

11291 JOHANNA HEDLER

11436 RÔMULO CAREGNATO

CANDIDATO

16/05/1995

10815 ORLANDO BARA

Nº INSC

22/10/1998

11604 GUILHERME GIACOMOZZI

Posição

29/05/1991

10802 EDUARDO WILLIAM VERZA

23

18/12/1998

Data Nasc

CB

9

11

8

10

10

10

7

9

9

12

12

9

11

8

8

8

13

10

10

13

Acertos

24. Engenheiro Civil | Ensino Superior

07/08/1992

12045 HUGO FRANCOIS KUNESKI

22

29/05/1991

10856 ALEX TISCHNER

21

2,60

Nota

1,80

2,20

1,60

2,00

2,00

2,00

1,40

1,80

1,80

2,40

2,40

1,80

2,20

1,60

1,60

1,60

2,60

2,00

2,00

19

Acertos

CE

5

4

6

5

7

7

9

8

8

7

7

9

8

10

10

11

8

10

10

5,70

Nota

1,50

1,20

1,80

1,50

2,10

2,10

2,70

2,40

2,40

2,10

2,10

2,70

2,40

3,00

3,00

3,30

2,40

3,00

3,00

32

Acertos

14

15

14

15

17

17

16

17

17

19

19

18

19

18

18

19

21

20

20

Situação
8,30 Aprovado

Nota

Nota teórica

3,30 Reprovado

3,40 Reprovado

3,40 Reprovado

3,50 Reprovado

4,10 Reprovado

4,10 Reprovado

4,10 Reprovado

4,20 Reprovado

4,20 Reprovado

4,50 Reprovado

4,50 Reprovado

4,50 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,90 Reprovado

5,00 Aprovado

5,00 Aprovado

5,00 Aprovado
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4

10605 IRINÉIA DE LURDES CARDOSO BALDESSAR

12010 TAMIRES SCHWANZ

8

9

11590 BRUNO DA SILVA OSSEMER

11563 EMERSON SANDRI

12008 JOSÉ CLINTON NEVES BATISTA

10898 NATHAN MERINI

11364 AYME GAUCHE FARBER

10476 JOSÉ MAURICIO KOSTETZER

11470 JONATAH MARIANO GODOY PAZ

11810 GABRIELI WALTRICK

10554 RAFAEL HENRIQUE KUHL

11607 CARLOS ANTÔNIO SEBOLD

10610 GISELE CARVALHO DE ASSIS DOS SANTOS

11707 JOÃO BORGONHA JUNIOR

10998 RENAHN MAEBERG

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9873 JESSÉ VALENTE DE LIZ

12

11

12020 NAIN LEOPOLDO NIQUELATTE

11059 FAGNER CARVALHO

7

10

10111 FLAVIO ROBERTO SOUSA DOS SANTOS

6

9901 ALINE DE SOUZA

10510 GUILHERME GOLLE FLORIANI

3

5

9980 HUGO TOMAZ DE CARVALHO

10084 JULIA CAMPREGHER CADORE

2

20/05/1998

02/06/1993

22/03/1980

17/04/1990

04/07/1995

17/06/1991

08/11/1989

13/01/1983

25/07/1995

12/06/1990

11/07/1997

10/05/1988

28/01/1993

10/07/1997

23/05/1986

13/05/1998

16/05/1991

11/09/1990

25/11/1986

11/07/1997

13/04/1993

01/02/1997

27/04/1992

12

12

9

11

13

10

10

10

12

14

11

11

13

12

12

11

11

13

13

10

10

13

16

2,40

2,40

1,80

2,20

2,60

2,00

2,00

2,00

2,40

2,80

2,20

2,20

2,60

2,40

2,40

2,20

2,20

2,60

2,60

2,00

2,00

2,60

3,20

13

13

15

14

13

15

15

15

14

13

15

15

14

15

15

16

16

15

15

17

17

16

15

3,90

3,90

4,50

4,20

3,90

4,50

4,50

4,50

4,20

3,90

4,50

4,50

4,20

4,50

4,50

4,80

4,80

4,50

4,50

5,10

5,10

4,80

4,50

25

25

24

25

26

25

25

25

26

27

26

26

27

27

27

27

27

28

28

27

27

29

31

6,30 Aprovado

6,30 Aprovado

6,30 Aprovado

6,40 Aprovado

6,50 Aprovado

6,50 Aprovado

6,50 Aprovado

6,50 Aprovado

6,60 Aprovado

6,70 Aprovado

6,70 Aprovado

6,70 Aprovado

6,80 Aprovado

6,90 Aprovado

6,90 Aprovado

7,00 Aprovado

7,00 Aprovado

7,10 Aprovado

7,10 Aprovado

7,10 Aprovado

7,10 Aprovado

7,40 Aprovado

7,70 Aprovado
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10355 FERNANDA CRISTINA MEURER

11745 WALLACE KOERICH

11147 FERNANDO DE SANTANA FERREIRA

10493 ANA KELLY FLÔRES DA SILVA

11890 EVA SCHEILA MARIANI ESSER

11939 JOÃO VICTOR OSTI

10124 SARAH SCHVINDEN

11851 REYNALDO PRADO VIEIRA

10340 DYONATHAN ZEFERINO

10614 DANIÉLE LOPES

11458 NICOLLE PACHECO WOIBLET

11769 ALINE EISMANN

10036 WAGNER GADOTTI MOHR

11829 GUILHERME STRAY KRAMEL

11285 GABRIEL ALEXANDRE HOEGEN

10735 RAFAEL JOCHEM

11845 ANDRÉ LUIZ TESKE

11826 JOCINEI DEGRACIA

11548 SILVANIO DE QUADRO

10833 ANDRE LUIS BECKER

11730 ROBERT HENQUEMAIER

10653 LOHANA DEMARCHI MENEGAZZI

11771 CLEITON NEUHAUS

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

15/03/1996

01/04/1995

14/09/1988

18/08/1981

19/02/1979

07/02/1978

17/01/1998

28/04/1990

23/05/1995

24/03/1998

19/09/1986

02/10/1995

12/07/1984

12/12/1994

24/09/1984

06/05/1983

16/08/1999

14/10/1997

06/07/1994

07/03/1994

04/04/1986

01/09/1997

19/02/1995

9

9

9

9

9

9

11

11

10

12

9

8

8

10

10

9

11

11

11

11

11

13

10

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

2,20

2,20

2,00

2,40

1,80

1,60

1,60

2,00

2,00

1,80

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,60

2,00

12

12

12

12

12

12

11

11

12

11

13

14

14

13

13

14

13

13

13

13

13

12

14

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,30

3,30

3,60

3,30

3,90

4,20

4,20

3,90

3,90

4,20

3,90

3,90

3,90

3,90

3,90

3,60

4,20

21

21

21

21

21

21

22

22

22

23

22

22

22

23

23

23

24

24

24

24

24

25

24

5,40 Aprovado

5,40 Aprovado

5,40 Aprovado

5,40 Aprovado

5,40 Aprovado

5,40 Aprovado

5,50 Aprovado

5,50 Aprovado

5,60 Aprovado

5,70 Aprovado

5,70 Aprovado

5,80 Aprovado

5,80 Aprovado

5,90 Aprovado

5,90 Aprovado

6,00 Aprovado

6,10 Aprovado

6,10 Aprovado

6,10 Aprovado

6,10 Aprovado

6,10 Aprovado

6,20 Aprovado

6,20 Aprovado
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18/11/1994
03/11/1996
01/01/1998
21/11/1987
18/04/1997
22/09/1999
27/05/1981

10417 RAFAEL FELIPE HAAS SLONCZEWSKI

11569 TAMARA JULIANA GEISS

10397 GABRIELA APARECIDA LEMUNHA

10574 TIAGO SCHELBAUER

11137 QUERCIO BITTENCOURT

11844 BRUNO SERGIO OLIVEIRA MUNIZ

10642 GABRIELE RIBAS DE SOUZA

11932 MARCIO JOSÉ HOMEM

06/01/1986
24/04/1999
06/01/1993

10369 JULIA THOLL

11909 SARA KESKE

11011 MONIQUE BRANDES DA SILVEIRA

10919 MARCIELE VERGOPOLAN DOS SANTOS

11513 JUSSARA GABRIELA SCHIOCHETT

3

4

5

02/12/1999

25/09/1997

04/01/1994

10918 KAROLINE NAIARA DOERING

2

19/11/1973

11208 FÁBIO RODRIGO MESQUITA BORGES

Data Nasc

25. Farmacêutico | Ensino Superior

31/03/1993

1

CANDIDATO

05/05/1998

11225 KAIO FELIPE ROESNER

Nº INSC

26/01/2000

10548 MORGANA CASATTI

51

Posição

25/11/1994

11984 RODRIGO SORA

50

20/04/1978

11808 FERNANDO LUIZ NEIMAN

49

12/02/2001

10695 WILLIAN EDUARDO SENEM

48

10

7

10

13

10

6

12

Acertos

CB

9

6

5

8

10

10

4

9

8

8

8

8

9

2,00

1,40

2,00

2,60

2,00

1,20

2,40

Nota

1,80

1,20

1,00

1,60

2,00

2,00

0,80

1,80

1,60

1,60

1,60

1,60

1,80

9

11

10

9

11

15

13

Acertos

CE

8

10

11

10

9

9

13

10

11

12

12

12

12

2,70

3,30

3,00

2,70

3,30

4,50

3,90

Nota

2,40

3,00

3,30

3,00

2,70

2,70

3,90

3,00

3,30

3,60

3,60

3,60

3,60

19

18

20

22

21

21

25

Acertos

17

16

16

18

19

19

17

19

19

20

20

20

21

Situação

4,70 Reprovado

4,70 Reprovado

5,00 Aprovado

5,30 Aprovado

5,30 Aprovado

5,70 Aprovado

6,30 Aprovado

Nota

Nota teórica

4,20 Reprovado

4,20 Reprovado

4,30 Reprovado

4,60 Reprovado

4,70 Reprovado

4,70 Reprovado

4,70 Reprovado

4,80 Reprovado

4,90 Reprovado

5,20 Aprovado

5,20 Aprovado

5,20 Aprovado

5,40 Aprovado
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9893 LETÍCIA AMÁBILE PATERNO

14

10682 JANA KESSY GONÇALVES DE ARAUJO

9

11207 TÁTILA DE SOUZA BARCALA

11643 ESTEFANI RAQUEL JOCHEM

8

11455 NADIA STEPHANY MONTAGNA

11966 GUILHERME DAPIEVE

7

13

10854 JESSICA DO ROCIO KAPPEL

6

12

10115 DÉBORA LUIZA FEUSER COSTA

5

10249 JULIANA NUNES FERREIRA

11357 LEANDRO JOSÉ KOVALSKI

4

11

11337 JAKSON MÜLLER

3

12056 HUENDER JOSÉ CARDOSO DE MIRANDA

11192 CAMILLA CORRÊA GARCIA

2

CANDIDATO

11855 GERALDO CESAR BEIMS

Nº INSC

1

10

Posição

16/03/1989

11859 DANIELA WERNER

14/04/1994

06/11/1979

06/06/1999

10/01/1994

29/11/1998

24/05/1996

31/01/1998

15/04/1994

20/09/1991

27/01/1992

25/11/1998

25/04/1993

24/06/1991

18/08/1976

Data Nasc

5

6

7

8

CB

11

11

8

8

10

10

12

9

10

8

13

13

12

13

Acertos

26. Fisioterapeuta II (30H) | Ensino Superior

17/02/1996

11539 ISABEL CRISTINA SANTOS PEREIRA

28/04/1990
07/10/1997

9894 GEISON VICENTE

11618 GHABRIELA BORGHEZAN HENN

2,20

2,20

1,60

1,60

2,00

2,00

2,40

1,80

2,00

1,60

2,60

2,60

2,40

2,60

Nota

1,00

1,20

1,40

1,60

11

11

13

13

12

12

11

13

13

15

12

12

14

14

Acertos

CE

7

7

8

10

3,30

3,30

3,90

3,90

3,60

3,60

3,30

3,90

3,90

4,50

3,60

3,60

4,20

4,20

Nota

2,10

2,10

2,40

3,00

22

22

21

21

22

22

23

22

23

23

25

25

26

27

Acertos

12

13

15

18

Situação

5,50 Aprovado

5,50 Aprovado

5,50 Aprovado

5,50 Aprovado

5,60 Aprovado

5,60 Aprovado

5,70 Aprovado

5,70 Aprovado

5,90 Aprovado

6,10 Aprovado

6,20 Aprovado

6,20 Aprovado

6,60 Aprovado

6,80 Aprovado

Nota

Nota teórica

3,10 Reprovado

3,30 Reprovado

3,80 Reprovado

4,60 Reprovado
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26/01/1995
20/01/2000
09/11/1993
12/10/1999
18/03/1997
19/10/1992
28/10/1995

11633 GABRIELA MARTINS HOLSTEIN

11341 ELIANE TERESINHA ARSEGO EDDINGER

11486 JULIA BECKER

11925 ANA CAROLINA ZIMMERMANN

10979 KETLYN CORRÊA BRUNETTA

11967 MILENA OLIVEIRA MORAES

11028 KEITY REGINA SCHRODER

10632 CAROLINA BARCELLOS DA SILVA SILVEIRA

10060 TASSIANE APARECIDA ELICKER

11409 SOFIA LETICIA BRANDT

11239 BRUNA MEDEIROS SILVA

11842 RAQUEL PEREIRA DE JESUS

18

19

20

21

22

02/10/1999
05/09/1988
06/01/1997
13/07/1999
18/03/2000
13/12/1996
17/08/1994

10412 FRANCIANE GUIOMARA DA SILVA

10515 DEBORA CRISTINA DOS SANTOS

11054 LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA

11434 JENIFER AMABILI GAMBA

11684 THAINE ANDRESSA RUSCHEL

10496 VANESSA BUBLITZ

18/04/1997

26/07/1999

10/12/1998

12/05/1966

19/09/1995

08/10/1996

11376 MAROLÍ DO NASCIMENTO

9885 CAMILA GONÇALVES

06/03/1998

10658 CAROLINI APARECIDA TONET

17

21/10/1993

10985 HELOISE RAMOS MARTINS

16

20/09/1993

11339 ROBERTA VEXANI

15

11

5

9

6

6

6

8

8

8

8

7

9

11

8

8

7

9

9

9

8

10

9

9

2,20

1,00

1,80

1,20

1,20

1,20

1,60

1,60

1,60

1,60

1,40

1,80

2,20

1,60

1,60

1,40

1,80

1,80

1,80

1,60

2,00

1,80

1,80

7

11

9

11

11

11

10

10

10

10

11

10

9

11

11

12

11

11

11

12

11

12

12

2,10

3,30

2,70

3,30

3,30

3,30

3,00

3,00

3,00

3,00

3,30

3,00

2,70

3,30

3,30

3,60

3,30

3,30

3,30

3,60

3,30

3,60

3,60

18

16

18

17

17

17

18

18

18

18

18

19

20

19

19

19

20

20

20

20

21

21

21

4,30 Reprovado

4,30 Reprovado

4,50 Reprovado

4,50 Reprovado

4,50 Reprovado

4,50 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,70 Reprovado

4,80 Reprovado

4,90 Reprovado

4,90 Reprovado

4,90 Reprovado

5,00 Aprovado

5,10 Aprovado

5,10 Aprovado

5,10 Aprovado

5,20 Aprovado

5,30 Aprovado

5,40 Aprovado

5,40 Aprovado

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 2458

www.diariomunicipal.sc.gov.br

11083 CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH

11302 PEDRO HUGO ALVES FONTES

11903 NATIÉLI STOCK

10319 MARCIA FIGUEIREDO PEIXOTO

10657 DIEGO NUNES RATTO DA CONCEIÇÃO

11322 PITER PENNA PORTO

10709 DORIAN UHLENDORF

4

5

6

7

8

9

10

9911 RAFAEL THEIS STADNICK

10780 LARISSA CARNEIRO

11762 FABIO MACHADO PAINES

CANDIDATO

2

Nº INSC

9935 SUELEN BERNARDO GUCKERT

CANDIDATO

1

1

Nº INSC

30/01/1991

10048 GRACIELA DE SOUZA

3

Posição

Posição

08/12/1998

11123 BRUNA DE SOUZA

15/09/1978

06/01/1993

14/10/1983

19/10/1962

20/12/1995

23/08/1990

19/08/1976

31/10/1997

12/06/1985

02/09/1980

Data Nasc

28. Médico ESF | Ensino Superior

10/11/1994

Data Nasc

27. Fonoaudiólogo | Ensino Superior

26/06/1976

10527 ALAOR LEOPOLDO DE CARVALHO ALVES

14

11

13

15

14

14

11

13

12

12

Acertos

CB

10

Acertos

CB

6

5

9

2,80

2,20

2,60

3,00

2,80

2,80

2,20

2,60

2,40

2,40

Nota

2,00

Nota

1,20

1,00

1,80

11

13

12

11

12

12

14

13

14

15

Acertos

CE

10

Acertos

CE

8

9

8

3,30

3,90

3,60

3,30

3,60

3,60

4,20

3,90

4,20

4,50

Nota

3,00

Nota

2,40

2,70

2,40

25

24

25

26

26

26

25

26

26

27

Acertos

20

Acertos

14

14

17

Situação

Situação

6,10 Aprovado

6,10 Aprovado

6,20 Aprovado

6,30 Aprovado

6,40 Aprovado

6,40 Aprovado

6,40 Aprovado

6,50 Aprovado

6,60 Aprovado

6,90 Aprovado

Nota

Nota teórica

5,00 Aprovado

Nota

Nota teórica

3,60 Reprovado

3,70 Reprovado

4,20 Reprovado
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11081 MAYURA GONÇALVES BARBOSA CARDOSO

11856 CAMILA EVELISE GLASER

13

14

31/10/1994
11/05/1986
10/12/1991

11848 DARLAN HORACIO RODRIGUES DE LIMA

11246 MAGALYS CUZA PUIG

11598 BRUNO HENRIQUE ATHANÁZIO GROBÉRIO

11924 CAMILA APARECIDA FIGUEIREDO

10396 MATEUS RODRIGUES DANTAS

11757 TAINÁ CRISTINE ZILSE

10426 TAUAN VICTOR FRANCO DE SOUZA

11822 MARIANA DOS SANTOS

1

2

3

4

5

CANDIDATO

17/07/1983

10379 ALEXANDRE ADEMAR HOELLER

Nº INSC

23/08/1979

10226 BRUNO HOCHAPFEL

Posição

02/03/1984

10761 GUILHERME PEIXOTO MARCONDES RIBAS

09/09/1997

22/08/1995

01/12/1995

01/07/1998

07/05/1992

Data Nasc

CB

8

10

12

12

9

11

12

10

10

11

11

8

15

9

11

13

8

10

Acertos

29. Médico Veterinário | Ensino Superior

23/11/1995

10401 AUGUSTO GABRIEL ISOTTON

01/02/1999

10816 GABRIELA KITZBERGER

17

22/05/1991

08/12/1989

15/04/1982

17/01/1990

23/07/1993

16

9989 RAFAEL ARNEIRO GONÇALVES

12025 CAROLINA KAMER

12

15

11497 ARTHUR BONETTI MENDES

11

1,80

2,20

2,60

1,60

2,00

Nota

1,60

2,00

2,40

2,40

1,80

2,20

2,40

2,00

2,00

2,20

2,20

1,60

3,00

12

11

11

15

16

Acertos

CE

6

7

8

8

10

9

9

11

11

11

11

14

10

3,60

3,30

3,30

4,50

4,80

Nota

1,80

2,10

2,40

2,40

3,00

2,70

2,70

3,30

3,30

3,30

3,30

4,20

3,00

21

22

24

23

26

Acertos

14

17

20

20

19

20

21

21

21

22

22

22

25

Situação

5,40 Aprovado

5,50 Aprovado

5,90 Aprovado

6,10 Aprovado

6,80 Aprovado

Nota

Nota teórica

3,40 Reprovado

4,10 Reprovado

4,80 Reprovado

4,80 Reprovado

4,80 Reprovado

4,90 Reprovado

5,10 Aprovado

5,30 Aprovado

5,30 Aprovado

5,50 Aprovado

5,50 Aprovado

5,80 Aprovado

6,00 Aprovado
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Posição

17/07/1998
15/01/1996
22/07/1988
10/05/1998

11146 JÚLIA NOGUEIRA RIBEIRO OLIVEIRA

10861 JÉSSICA DOS SANTOS MARTENDAL

10478 ADALBERTO ZAMPIER

11051 MAIELLY SANTOS DO AMARANTE

10803 MAITE MACHADO

18/09/1993

13/06/1996

21/03/1998

10983 CAROLINA SCHMOELLER DE ALMEIDA

9905 MAYRA MAURE NARDELLI

21/04/1996

11772 LUIZ RENAN PRADA

8

13/02/1988

12035 TIAGO CLAUDINO DOS SANTOS

29/07/1994

01/03/1988

03/04/1999

25/08/1998

23/06/1971

17/07/1994

Data Nasc

7

9952 ALESSANDRA FONTANA

11615 TAINÁ SAVITSKI

4

6

11920 CARINA DEMARCHI

3

9981 KARIN YURICA COLOMBO KULYK

10359 HUMBERTO CARNEIRO NETO

2

5

10031 DIEGO LEONARDO DE SOUZA

CANDIDATO

27/08/1997

11901 ALEX FONTANA

Nº INSC

30/08/1997

11892 MARCELA LOPES FERRAZ

30. Odontólogo II | Ensino Superior

28/10/1992

10070 EDI LINTON PRADA

1

6

5

7

9

10

10

8

13

11

11

13

12

Acertos

CB

8

10

9

8

12

9

9

1,00

1,40

1,80

2,00

2,00

1,60

2,60

2,20

2,20

2,60

2,40

Nota

1,60

2,00

1,80

1,60

2,40

1,80

1,80

12

11

10

10

10

12

10

13

15

15

16

Acertos

CE

7

7

8

10

8

10

11

3,60

3,30

3,00

3,00

3,00

3,60

3,00

3,90

4,50

4,50

4,80

Nota

2,10

2,10

2,40

3,00

2,40

3,00

3,30

17

18

19

20

20

20

23

24

26

28

28

Acertos

15

17

17

18

20

19

20

Situação

4,60 Reprovado

4,70 Reprovado

4,80 Reprovado

5,00 Aprovado

5,00 Aprovado

5,20 Aprovado

5,60 Aprovado

6,10 Aprovado

6,70 Aprovado

7,10 Aprovado

7,20 Aprovado

Nota

Nota teórica

3,70 Reprovado

4,10 Reprovado

4,20 Reprovado

4,60 Reprovado

4,80 Reprovado

4,80 Reprovado

5,10 Aprovado
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10831 NANCI ALEXANDRA PROCHNOW

11594 CAMILA MARINHEIRO DELINO

11868 LEANDRO FELIPE MOISÉS

10774 JANIS RIBEIRO VOCKES

12071 JOSEANE BINI

5

6

7

8

9

10418 PATRICIA SOUZA NARDELLI

11102 CAMILA KNEIDL

10212 GABRIEL BUSS

11568 MARQUES ALVES VALENTE

11464 RITA DE CASSIA PATRICIO KLOHN

11

12

13

14

15

9974 GABRIELA FERNANDA BARTH

11437 MARCIA CORRÊA RIBEIRO

4

9930 SHIRLY VAN DEN BOSSCHE GONÇALVES

11173 FERNANDO HENRIQUE OGLIARI

3

10441 GUILHERME VILLASBÔAS MALBURG

CANDIDATO

2

Nº INSC

28/01/1998

11887 HEITOR BOEWING

1

10

Posição

22/03/1997

10879 POLIANA MAIARA SCHAEFER

29/08/1984

01/06/1995

02/09/1996

22/01/1996

23/08/1991

13/11/1998

11/01/1993

20/03/1990

17/08/1985

27/01/2000

13/03/1984

17/01/1973

12/10/1996

11/07/1994

19/07/1994

Data Nasc

31. Psicólogo | Ensino Superior

06/05/1997

10299 JULIA CATARINE TAMBOSI BONATTO

11

8

10

10

10

12

9

8

13

10

10

9

11

12

15

Acertos

CB

7

8

7

2,20

1,60

2,00

2,00

2,00

2,40

1,80

1,60

2,60

2,00

2,00

1,80

2,20

2,40

3,00

Nota

1,40

1,60

1,40

10

12

11

11

11

10

12

13

11

13

13

14

13

14

14

Acertos

CE

8

9

10

3,00

3,60

3,30

3,30

3,30

3,00

3,60

3,90

3,30

3,90

3,90

4,20

3,90

4,20

4,20

Nota

2,40

2,70

3,00

21

20

21

21

21

22

21

21

24

23

23

23

24

26

29

Acertos

15

17

17

Situação

5,20 Aprovado

5,20 Aprovado

5,30 Aprovado

5,30 Aprovado

5,30 Aprovado

5,40 Aprovado

5,40 Aprovado

5,50 Aprovado

5,90 Aprovado

5,90 Aprovado

5,90 Aprovado

6,00 Aprovado

6,10 Aprovado

6,60 Aprovado

7,20 Aprovado

Nota

Nota teórica

3,80 Reprovado

4,30 Reprovado

4,40 Reprovado

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
Página 2462

www.diariomunicipal.sc.gov.br

14/08/2000
10/05/1985
06/05/1991
17/09/1959
09/12/1993
03/09/1991
04/02/1986
10/04/1990
11/12/1997

11483 PAULA SCHLICHTING DA SILVA

10304 CESAR AUGUSTO SOUZA

11420 EMANUELI POLICASTRO SOUZA

10646 OSMAR CAXOEIRA

11782 ISLENO MAGNO DA SILVA

9899 MÁRCIA STREY

11332 LUCIANA SOARES

11330 JACIARA REGINA SETTI

11505 GIORGIA MARIA NURNBERG

3

2

1

19/02/1973

11611 ZENITA LENI MORAES

10883 JEFERSON FERRARI

9919 ANDERSON NARDELLI

10349 WAGNER SILVEIRA

CANDIDATO

04/06/1995

10737 LAUANA GRAZIÉLI FORBICI

Nº INSC

11

25/01/1999

12006 FERNANDA APARECIDA FERRAZ FABRIS

Posição

5

15/09/2000

11583 MARIA MUNIZ DA COSTA

26/11/1985

07/08/1986

29/07/1989

Data Nasc

CB

7

7

9

7

11

10

6

11

10

7

10

14

11

12

Acertos

32. Técnico Esportivo | Ensino Superior

6
10

18

17/11/1985

10101 FRANCINE HOFFMANN

17

13/01/1978

10730 GIGLIOLA VANESSA MOHR

16

2,80

2,20

2,40

Nota

1,40

1,40

1,80

2,20

1,00

1,40

2,20

2,00

1,20

2,20

2,00

1,40

2,00

2,00

1,20

12

14

14

Acertos

CE

7

7

7

6

10

9

7

8

11

8

9

11

10

10

13

3,60

4,20

4,20

Nota

2,10

2,10

2,10

1,80

3,00

2,70

2,10

2,40

3,30

2,40

2,70

3,30

3,00

3,00

3,90

26

25

26

Acertos

14

14

16

17

15

16

18

18

17

19

19

18

20

20

19

Situação

6,40 Aprovado

6,40 Aprovado

6,60 Aprovado

Nota

Nota teórica

3,50 Reprovado

3,50 Reprovado

3,90 Reprovado

4,00 Reprovado

4,00 Reprovado

4,10 Reprovado

4,30 Reprovado

4,40 Reprovado

4,50 Reprovado

4,60 Reprovado

4,70 Reprovado

4,70 Reprovado

5,00 Aprovado

5,00 Aprovado

5,10 Aprovado
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Posição

01/02/1980
08/02/1974
01/06/1990
26/03/1967

10504 LUCIANE MARIA FRANZEN

10452 VANDERLEA CATAFESTA

10660 ANGELA BURATO SEIDE

11559 KELI CRISTINA FARIAS

11751 ROSELY ELIANE HANSEN

3

4

23/02/1974

18/07/1988

11158 DALTON RODRIGUES

24/11/1961

Data Nasc

2

CANDIDATO

11453 SCHIRLEY MARILEIA BELL

Nº INSC

6

5

7

8

10

12

9

12

12

1,20

1,00

1,40

1,60

2,00

2,40

1,80

2,40

2,40

8

10

8

10

7

11

13

Acertos

CB

1,60

2,00

1,60

2,00

1,40

2,20

2,60

Nota

7

7

10

11

14

12

14

2,10

2,10

3,00

3,30

4,20

3,60

4,20

15

17

18

21

21

23

3,90 Reprovado

4,00 Reprovado

5,30 Aprovado

5,80 Aprovado

5,90 Aprovado

6,00 Aprovado

6,00 Aprovado

6,30 Aprovado

6,30 Aprovado

Situação

3,70 Reprovado

4,10 Reprovado

4,60 Reprovado

5,30 Aprovado

5,60 Aprovado

5,80 Aprovado

6,80 Aprovado

Nota

Nota teórica

15

15

20

22

23

24

23

25

25

27

Acertos

2,70

3,00

3,90

4,20

3,90

3,60

4,20

3,90

3,90

Nota

9

10

13

14

13

12

14

13

13

CE
Acertos

33. Professor Atendente Educacional Especializado | Ensino Superior - Educacao

ENSINO SUPERIOR - EDUCAÇÃO

26/05/1981

17/03/1979

11361 DANIEL MENDES

9891 EVERTON BRANCO NETTO

10/04/1993

11731 JULIO CESAR GEMBRO

12/08/1994

15/01/1984

13/12/1985

28/12/1993

27/05/1995

19/01/1987

1

10

10136 JARDEL ALEXANDRE

12052 VICTOR DA SILVA DA LUZ

7

9

11412 JEAN CARLOS PINTO

6

9865 CEDANY LIMA NETO

11785 ANISIO LUCHTENBERG JUNIOR

5

8

10303 THIAGO AIRTON PEREIRA

4
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Posição

Posição

15/03/1988
15/07/1994
08/01/1975
30/04/1989
14/03/1995

11317 ANDRESSA CATIUCIA CUNHA KO FREITAG

11961 ANA PAULA ZEITZ BOZAN

10099 LUCIANA LUIZA LUCINI

10063 ALEXANDRA BARBOSA

11476 IARA MARIA KAMMER

10/09/1983
06/06/1995
04/06/1992
11/06/1993
07/08/1982

11454 DOGLAS BRUNO KOCH

10966 CRISLANI BORGES DOS SANTOS

10278 LUCIMARA WIESSNER

11396 PAULO ERIC MOREIRA DE ALMEIDA

11292 DAIANE CARINA BECKER

3

10/07/1989

11196 DOUGLAS RAFAEL STÜPP

2

05/04/1997

11938 NÍCOLAS FENSTERSEIFER WEISSHEIMER

Data Nasc

1

CANDIDATO

24/02/1977

10809 REJANE ANA SCHAADE SASSE

Nº INSC

11/09/1984

10778 EDNA DE MATOS DE LIZ

6

9

8

7

7

8

8

8

13

Acertos

CB

8

8

8

8

8

9

11

Acertos

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,80

2,20

Nota

1,20

1,80

1,60

1,40

1,40

1,60

1,60

1,60

2,60

Nota

35. Professor de Ciências | Ensino Superior - Educacao

21/05/1989

10532 SÁBATA LARISSA BENNERT

04/02/1971

Data Nasc

2

CANDIDATO

11307 DALVA DA ROCHA

Nº INSC

1

CB

34. Professor de Arte | Ensino Superior - Educacao

9

10

10

11

12

12

13

Acertos

CE

8

8

9

10

10

10

11

15

16

Acertos

CE

2,70

3,00

3,00

3,30

3,60

3,60

3,90

Nota

2,40

2,40

2,70

3,00

3,00

3,00

3,30

4,50

4,80

Nota

17

18

18

19

20

21

24

Acertos

14

17

17

17

17

18

19

23

29

Acertos

Situação

Situação

4,30 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,90 Reprovado

5,20 Aprovado

5,40 Aprovado

6,10 Aprovado

Nota

Nota teórica

3,60 Reprovado

4,20 Reprovado

4,30 Reprovado

4,40 Reprovado

4,40 Reprovado

4,60 Reprovado

4,90 Reprovado

6,10 Aprovado

7,40 Aprovado

Nota

Nota teórica
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11027 ALINE DA SILVA

10066 CAROLINE WEISE

11236 DANIELA BETTA

11744 TAUANE FEDER

10928 THALIA HELENA WITTE

3

4

5

6

7

11397 ADRIANE APARECIDA BARBOZA

11797 MARLETE DA SILVA EISMANN

15

18

11223 ADRIANA VIEIRA SCHEFFER

14

9965 MARIA DE LOURDES MILES

11107 LETÍCIA BACHMANN KURTH

13

11830 CRISTIANE KIRCHEIN SOSA

11622 MICHELE CRISTINA DA SILVA

12

17

11908 JÉSSICA FERREIRA HEIDEN

16

11897 PÂMELA AZEVEDO ROCHA

11898 FRANCIELLA ARAGÃO

11

9

02/09/1997

8

1,60

07/02/1991

19/06/1986

05/02/1971

20/12/1967

10/04/1977

16/09/1998

10/03/1989

13/10/1998

20/01/1991

22/11/1980

09/05/1988

21/04/1997

09/11/1998

22/08/1996

24/10/1993

02/10/1990

03/08/1993

06/06/1993

Data Nasc
8

9

10

10

10

10

9

14

11

8

10

9

11

13

10

10

11

11

Acertos

CB

2,00

2,00

2,00

2,00

1,80

2,80

2,20

1,60

2,00

1,80

2,20

2,60

2,00

2,00

2,20

2,20

1,60

1,80

Nota

36. Professor de Educação Infantil | Ensino Superior - Educacao

9994 CRISTIANE MARIANO SCHULZ DIMAS

11996 PRISCILA GISELE FERNANDES

8

12028 ANDRESSA ANDRE

2

CANDIDATO

1

Nº INSC

10

Posição

11936 LARISSA ESTELA SCHNEIDER

11

11

11

11

12

9

11

13

12

13

12

11

13

13

13

13

15

15

Acertos

CE

8

3,30

3,30

3,30

3,30

3,60

2,70

3,30

3,90

3,60

3,90

3,60

3,30

3,90

3,90

3,90

3,90

4,50

4,50

Nota

2,40

21

21

21

21

21

23

22

21

22

22

23

24

23

23

24

24

23

24

Acertos

16

Situação

5,30 Aprovado

5,30 Aprovado

5,30 Aprovado

5,30 Aprovado

5,40 Aprovado

5,50 Aprovado

5,50 Aprovado

5,50 Aprovado

5,60 Aprovado

5,70 Aprovado

5,80 Aprovado

5,90 Aprovado

5,90 Aprovado

5,90 Aprovado

6,10 Aprovado

6,10 Aprovado

6,10 Aprovado

6,30 Aprovado

Nota

Nota teórica

4,00 Reprovado
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01/12/1977
29/05/1990
03/05/1997
19/03/1997
11/02/1994
28/10/1975
16/02/1977
18/09/1993
29/08/1994
18/08/2000
30/04/1990
04/11/1977

10963 DIANDRA MOMM SCHMIDT

10275 SABRINA LOFFAGEN TOBIAS

10801 ANDRESSA GONÇALVES DA CUNHA

11780 CLAUDIA DAUER

10758 CÁTIA ALINE SEBOLD

10544 ESTÉFANI PASSING

11389 JOICE DE RAMOS NASCIMENTO

10941 CICERA SILVA DOS SANTOS

11020 DALVANA REGINA TONET

10762 BRUNA MORAIS BILK

11334 ANNA PAULA RODRIGUES

10137 JANAINA LUIZA JABS

11654 ROSECLER DE OLIVEIRA ALEXANDRE

11532 ROSANGELA DIAS DE QUADRA

10689 CARLA MARIANE NEVES

10665 DANIELA FRANZOI

11935 BRUNA MONTAGNA

11813 KELI REGIANE PIRES DE MORAIS

11459 CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS

22

23

24

25

26

27

28

9934 ELISETE PLETSCH GRONER

05/01/1997

11467 MARINÊS STEUCK

21

06/05/1981

17/06/1991

04/07/1990

24/08/1999

24/04/1998

23/06/1994

22/01/1991

11/02/1974

20/01/1988

10718 MARAIZA MARA NUNES

20

06/05/1986

10540 DENISE CARDOSO

19

8

8

5

10

7

12

9

9

6

11

8

8

8

10

10

10

7

9

9

6

6

8

8

1,60

1,60

1,00

2,00

1,40

2,40

1,80

1,80

1,20

2,20

1,60

1,60

1,60

2,00

2,00

2,00

1,40

1,80

1,80

1,20

1,20

1,60

1,60

10

10

12

9

11

8

10

10

12

9

11

11

11

10

10

10

12

11

11

13

13

12

12

3,00

3,00

3,60

2,70

3,30

2,40

3,00

3,00

3,60

2,70

3,30

3,30

3,30

3,00

3,00

3,00

3,60

3,30

3,30

3,90

3,90

3,60

3,60

18

18

17

19

18

20

19

19

18

20

19

19

19

20

20

20

19

20

20

19

19

20

20

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,70 Reprovado

4,70 Reprovado

4,80 Reprovado

4,80 Reprovado

4,80 Reprovado

4,80 Reprovado

4,90 Reprovado

4,90 Reprovado

4,90 Reprovado

4,90 Reprovado

5,00 Aprovado

5,00 Aprovado

5,00 Aprovado

5,00 Aprovado

5,10 Aprovado

5,10 Aprovado

5,10 Aprovado

5,10 Aprovado

5,20 Aprovado

5,20 Aprovado
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11/03/1994
18/08/1994
16/11/1995
16/04/1998
07/08/1993
14/06/1969
13/10/1991
16/08/1995
16/09/1997
18/03/1995
03/11/1974
27/08/1992
10/12/1996
21/05/1984
04/03/1988
17/07/1995
23/03/1997
04/06/1987
21/05/1990
10/11/1990

11857 SAMARA SOARES DA SILVA

10638 ALICE CRISTINE BECKER REDEL

10945 DJENIFFER SABRINA KLAUMANN

11008 SABRINA IOLANDA JEREMIAS KOLM

11516 ANA CRISTINA GUEDESPICKLER

10235 JANAINA DOS SANTOS

10931 PAMELA MATTEUSSI

11504 LUANA CRISTINA POLINI ANDRADE

10873 DEIZE DALPRÁ MAY

11735 SILVANA MELLO

12003 NAIARA BIANCHI

11602 JULIANA ANDIARA MACIEL

10926 SILVANA APARECIDA FELIPONI SCOTINI

11556 ADRIANA DA SILVA

10696 LAIS HÜBNER

10789 LUANA MARCELLOS

11139 EDINÉIA CORDEIRO BITTENCOURT

11981 LUANA APARECIDA RIBEIRO

10434 IVONIR DE OLIVEIRA

6

6

6

8

8

8

8

5

5

10

7

9

9

9

9

11

8

8

8

8

8

10/05/1990

10635 KESLY CHRISTINE OLIVEIRA KAMAROSKI

9878 MARIA ALICE TONOLLI

8

15/09/1985

11306 ANA CAROLINA CIPRIANO PEDRO

8

19/07/1982

11056 NILZA LUZIA LEMOS DA CRUZ GAZANIGA

1,20

1,20

1,20

1,60

1,60

1,60

1,60

1,00

1,00

2,00

1,40

1,80

1,80

1,80

1,80

2,20

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

10

10

10

9

9

9

9

11

11

8

10

9

9

9

9

8

10

10

10

10

10

10

10

3,00

3,00

3,00

2,70

2,70

2,70

2,70

3,30

3,30

2,40

3,00

2,70

2,70

2,70

2,70

2,40

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

16

16

16

17

17

17

17

16

16

18

17

18

18

18

18

19

18

18

18

18

18

18

18

4,20 Reprovado

4,20 Reprovado

4,20 Reprovado

4,30 Reprovado

4,30 Reprovado

4,30 Reprovado

4,30 Reprovado

4,30 Reprovado

4,30 Reprovado

4,40 Reprovado

4,40 Reprovado

4,50 Reprovado

4,50 Reprovado

4,50 Reprovado

4,50 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado
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18/04/1967

11210 LENIR CASSIA KOERICH KLETTENBERG

24/07/1990

11716 SUELEN HOFFMANN

19/11/1982

27/12/1989

10534 SOLANGE DA SILVA

29/03/1971

17/09/1993

10674 MARINA PESENTI

10199 NISSELENE MENDES

29/07/1982

11765 ANDREIA JOSARA FRONZA

10389 MARISE WUERGES

22/02/1989

10071 ELIANE DOS SANTOS SOUZA

22/11/1990

18/06/1983

10673 JAMILE DE OLIVEIRA

10932 GISIELLE GEISLER HEDEL

09/03/1984

11477 MORGANA TAMARA WLOCH FABRIS

18/04/1980

29/10/1994

10810 JANINE PRESTES

16/04/1987

24/06/1989

11213 VERENICE GONÇALVES FELIPONI

11428 MARLENE DA SILVA

21/11/1988

10581 JOSIANE MOTTIM

11315 JAQUELINE BÜCHLING

10/09/1981

10779 MARIA CRISTINA STEIN CACHOEIRA

08/04/1999

09/02/1994

10997 GRAZIELE MERI MACHADO BEKHAUSER

10156 GABRIELA CENSI MARCHI

10/02/1984

11165 CRISTIANA ADRIANO BRATZ

10/06/1997

15/06/1998

11490 JÉSSICA PATRÍCIA ALVES

9904 TAINARA SANDRINI RUSSI

20/04/1994

11007 JULIANA CARLA EISSMANN

6

5

10

7

7

4

6

6

6

6

8

8

5

5

10

7

7

7

7

9

9

6

6

1,20

1,00

2,00

1,40

1,40

0,80

1,20

1,20

1,20

1,20

1,60

1,60

1,00

1,00

2,00

1,40

1,40

1,40

1,40

1,80

1,80

1,20

1,20

8

9

6

8

8

10

9

9

9

9

8

8

10

10

7

9

9

9

9

8

8

10

10

2,40

2,70

1,80

2,40

2,40

3,00

2,70

2,70

2,70

2,70

2,40

2,40

3,00

3,00

2,10

2,70

2,70

2,70

2,70

2,40

2,40

3,00

3,00

14

14

16

15

15

14

15

15

15

15

16

16

15

15

17

16

16

16

16

17

17

16

16

3,60 Reprovado

3,70 Reprovado

3,80 Reprovado

3,80 Reprovado

3,80 Reprovado

3,80 Reprovado

3,90 Reprovado

3,90 Reprovado

3,90 Reprovado

3,90 Reprovado

4,00 Reprovado

4,00 Reprovado

4,00 Reprovado

4,00 Reprovado

4,10 Reprovado

4,10 Reprovado

4,10 Reprovado

4,10 Reprovado

4,10 Reprovado

4,20 Reprovado

4,20 Reprovado

4,20 Reprovado

4,20 Reprovado
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Posição

3

2

1

6

28/09/1967
21/02/1986
27/07/1994
10/07/1983
08/09/1995
23/08/1997
08/11/1995
24/08/1980
06/11/1987
08/11/1977
01/02/1977

11612 HERMELINDA KNAUL

10906 KATIANI DE BRITO

10429 ALINI CRISTINA PETERSEN FINARDI

10067 SCHEILA BENNERT HOISDALECK

11948 FERNANDA MEES

10736 KARINE PIRES

10738 PALOMA APARECIDA VIEIRA

11095 DARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

10439 ANA CLAUDIA NAZARI

10956 CRISTIANE DALMONICO

CANDIDATO

11498 MICHELI RADAVELLI

9999 IOHANA TALIA TRIBESS

11596 MANUELA RAIMUNDO BUNN

Nº INSC

11373 LUCELIA DA SILVA

5

8

5

6

7

7

6

8

8

5

7

9

1,00

1,20

1,00

1,60

1,00

1,20

1,40

1,40

1,20

1,60

1,60

1,00

1,40

1,80

1,20

1,20

30/10/1996

16/12/1997

23/02/1987

Data Nasc

11

12

11

Acertos

CB

2,20

2,40

2,20

Nota

37. Professor de Educação Física | Ensino Superior - Educacao

24/11/1974

12/05/1987

10750 FABIOLA FACHINI

9972 ROSA PRATES

5

25/01/1975

11478 CARLA VANUZA KRIECK

6

24/04/1990

11075 KENY SCHAYANE PEIXER SEMANN

6

03/06/1979

11371 PATRICIA FERARI

11

11

12

Acertos

CE

3

4

5

4

6

6

6

6

7

6

6

8

7

6

8

8

3,30

3,30

3,60

Nota

0,90

1,20

1,50

1,20

1,80

1,80

1,80

1,80

2,10

1,80

1,80

2,40

2,10

1,80

2,40

2,40

22

23

23

Acertos

8

10

10

12

11

12

13

13

13

14

14

13

14

15

14

14

Situação

5,50 Aprovado

5,70 Aprovado

5,80 Aprovado

Nota

Nota teórica

1,90 Reprovado

2,40 Reprovado

2,50 Reprovado

2,80 Reprovado

2,80 Reprovado

3,00 Reprovado

3,20 Reprovado

3,20 Reprovado

3,30 Reprovado

3,40 Reprovado

3,40 Reprovado

3,40 Reprovado

3,50 Reprovado

3,60 Reprovado

3,60 Reprovado

3,60 Reprovado
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23/12/1998
23/05/1991
29/03/1971

10140 MARCIO ANDRÉ DA ROSA

10037 CRISTIANE TEOLINDA BODNAR

10724 GUILHERME JUSTINO DA SILVA

11124 JAMILE LAIZ PATERNO

11696 GERSON LUIS SILVA

8

25/09/1989
21/05/1988
19/03/1992
03/05/1997

10989 EDINARA STEFFEN

11699 MICHELE SOUZA

11091 ALEXSANDRA MICHELI GONÇALVES

12007 RENAN CESAR CORREIA

10863 NADIA REGINA ONORIO

*3

9880 JOELMA GAZANIGA MAFEI

CANDIDATO

31/07/1974

10361 ELSON ALEX GRACIOLI

Nº INSC

04/10/1994

10881 ALINE FONTANIVE

6

6

7

8

4

8

8

7

11

9

11

11

8

12

9

9

1,20

1,20

1,40

1,60

0,80

1,60

1,60

1,40

2,20

1,80

2,20

2,20

1,60

2,40

1,80

1,80

06/06/1979

17/05/1997

31/01/1986

Data Nasc

9
11

10

Acertos

CB

2,20

2,00

1,80

Nota

38. Professor de Ensino Fundamental | Ensino Superior - Educacao

31/05/1985

01/08/1993

27/04/1995

9960 MAICON SEIDE

11790 TIFANI CAROLINI STOLF

1

25/10/1976

10421 SIDNEI LUIZ PALMEIRA

7

2

Posição

24/10/1985

10668 REGIANE CAROLINA VALENTE DE LIZ FRANZ

6

07/11/1995

11254 JOSÉ FERNANDO MELO DE AQUINO

5

08/03/1993

10764 IVAN CARLOS VERMOHLEN

4

12

13

16

Acertos

CE

7

8

8

8

11

9

9

10

8

10

9

10

12

10

12

12

3,60

3,90

4,80

Nota

2,10

2,40

2,40

2,40

3,30

2,70

2,70

3,00

2,40

3,00

2,70

3,00

3,60

3,00

3,60

3,60

23

23

25

Acertos

13

14

15

16

15

17

17

17

19

19

20

21

20

22

21

21

Situação

5,80 Aprovado

5,90 Aprovado

6,60 Aprovado

Nota

Nota teórica

3,30 Reprovado

3,60 Reprovado

3,80 Reprovado

4,00 Reprovado

4,10 Reprovado

4,30 Reprovado

4,30 Reprovado

4,40 Reprovado

4,60 Reprovado

4,80 Reprovado

4,90 Reprovado

5,20 Aprovado

5,20 Aprovado

5,40 Aprovado

5,40 Aprovado

5,40 Aprovado
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10835 CARLANE GOEDE

11993 ANDRESA DA SILVA PRADA

10570 CRISNEIDE POLICARPO DA CUNHA DOS SANTOS

11861 CLEISE MORAES

6

7

8

9

07/02/1983
23/01/1971
24/05/1983

10149 GISLAINE SCHWAMBACH

10162 SÔNIA DE SOUZA HASSE

10172 JANAINA CARLA LEMONI CORREIA
06/07/1992
14/04/1992
13/07/1986
30/05/1981
27/11/1989
26/03/1985
05/09/1984
21/07/1970
06/09/1984
20/09/2000

11580 LUCIMARA NICOLODELLI BUTZKE

10175 ANGÉLICA DE OLIVEIRA

11902 MIRIAN KRANZ

11777 SONIA MARA DA SILVA

11834 ÉLIDA GLAUCIANE ANDRADE BRUNER

11647 DEISE HEDEL

11507 FLAVIA ROBERTA DIAS

11753 VALDENIA DE SOUZA LIMA ROSA

10118 SUELEN LUCHTENBERG

10817 AMILTON PORFÍRIO

10/07/1978

26/05/1963

11575 GLAUCIA MIRANDA GONCALVES

9967 ROSENEIDE APARECIDA DE MOURA

07/03/1983

07/04/1989

02/08/1979

08/11/1987

09/09/1980

21/02/1979

09/08/1991

07/02/1966

11353 LUCIANA MACHADO

9979 MARIANA NATACIA CECHETTO

10404 ANA CAROLINA BORGONHA

5

10

10701 ROSELI ARLEI WERLANG

4

9

8

5

6

7

8

7

9

11

10

11

8

8

10

9

6

10

10

6

6

6

10

10

1,80

1,60

1,00

1,20

1,40

1,60

1,40

1,80

2,20

2,00

2,20

1,60

1,60

2,00

1,80

1,20

2,00

2,00

1,20

1,20

1,20

2,00

2,00

4

6

8

8

8

8

9

8

7

8

8

10

10

9

10

12

10

10

13

13

13

11

12

1,20

1,80

2,40

2,40

2,40

2,40

2,70

2,40

2,10

2,40

2,40

3,00

3,00

2,70

3,00

3,60

3,00

3,00

3,90

3,90

3,90

3,30

3,60

13

14

13

14

15

16

16

17

18

18

19

18

18

19

19

18

20

20

19

19

19

21

22

3,00 Reprovado

3,40 Reprovado

3,40 Reprovado

3,60 Reprovado

3,80 Reprovado

4,00 Reprovado

4,10 Reprovado

4,20 Reprovado

4,30 Reprovado

4,40 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,60 Reprovado

4,70 Reprovado

4,80 Reprovado

4,80 Reprovado

5,00 Aprovado

5,00 Aprovado

5,10 Aprovado

5,10 Aprovado

5,10 Aprovado

5,30 Aprovado

5,60 Aprovado
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Posição

Posição

08/07/1996
14/03/1967
04/09/1981

11270 VANESSA HEIDERSCHEIDT

10640 FRANCISCO DECEZARO

10741 GIOVANI BARCELLOS

11666 CASSIO RODRIGO MAÇANEIRO

10866 MICHEL HONORIO DA SILVA

11148 MATHEUS HENRIQUE CARDOSO

10706 GUIOMAR LINS DE OLIVEIRA FERREIRA

11289 JOANITA FERNANDES DA ROSA DA MOTA

3

4

5

6

7

8

03/05/1994

05/08/1989

26/10/1980

21/02/1984

09/09/1996

17/09/1985

11710 JEAN CARLOS CERUTTI

2

20/09/1989

Data Nasc

10027 SERGIO LUIS SCHLATTER JUNIOR

CANDIDATO

25/02/1981

10970 ALICE ERNANDES MACIEL MACHADO

Nº INSC

08/09/1992
8

6

9

CB
Acertos

1,20

9

11

5

10

11

9

11

10

13

10

Acertos

CB

2,20

1,00

2,00

2,20

1,80

2,20

2,00

2,60

2,00

1,80

Nota

1,60

1,20

1,80

Nota

40. Professor de História | Ensino Superior - Educacao

04/04/1967

10185 SAYONARA SARDO

Data Nasc

11493 ARINALDO MODESTO

CANDIDATO

6

39. Professor de Ensino Religioso | Ensino Superior - Educacao

17/04/1979

1

1

Nº INSC

10728 LIANE SOFIA GUCKERT
Candidata PCD
Correção pontuação conforme ato 014

5

11

10

10

12

11

13

12

14

15

Acertos

CE

5

11

13

Acertos

CE

5

1,50

3,30

3,00

3,00

3,60

3,30

3,90

3,60

4,20

4,50

Nota

1,50

3,30

3,90

Nota

1,50

16

16

20

21

21

22

23

25

24

24

Acertos

13

17

22

Acertos

11

Situação

Situação

3,70 Reprovado

4,30 Reprovado

5,00 Aprovado

5,20 Aprovado

5,40 Aprovado

5,50 Aprovado

5,90 Aprovado

6,20 Aprovado

6,20 Aprovado

6,30 Aprovado

Nota

Nota teórica

3,10 Reprovado

4,50 Reprovado

5,70 Aprovado

Nota

Nota teórica

2,70 Reprovado
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11759 RENATA YURI YOKOSAWA FUJISAWA

10894 CLEVERTON HOFFMANN

11043 OSIEL RIBEIRO

11200 CRISTINA VIANA JOCHEM

10959 DOUGLAS ALBERTONI DE BARROS

11823 VIVIANE MARIA WEHRMEISTER

10374 JUCILÉIA MOTTIN DA SILVA

3

4

5

6

7

8

9

09/01/1995
11/02/1992
26/06/2001
14/11/1995

10039 ALINE FINARDI

11722 JACKSON RUAN BEKHAUSER

10934 MATHEUS HENRIQUE ROCHA DIAS

10135 JANAINA BACK ALEXANDRE

13

23/05/1990

11340 ALINE TAIZE EDDINGER

12

21/10/1976

9993 GEAN CARLOS CAVILIA

10/04/1989

21/11/1984

21/04/1991

30/04/1984

05/09/1991

21/09/1988

19/07/1995

21/01/1983

16/07/1992

24/05/1988

Data Nasc

11

11582 FRANCIANE MICHELLE ARAGÃO

11557 SARA CRISTINA STACHESKI MARTINS

2

CANDIDATO

10011 JOHANN FELIPE VOIGT

Nº INSC

1

10

Posição

8

11

11

12

11

8

10

10

13

12

11

10

13

12

11

17

Acertos

CB

1,60

2,20

2,20

2,40

2,20

1,60

2,00

2,00

2,60

2,40

2,20

2,00

2,60

2,40

2,20

3,40

Nota

41. Professor de Matemática | Ensino Superior - Educacao

9

8

9

9

10

12

12

12

11

12

13

14

13

15

16

14

Acertos

CE

2,70

2,40

2,70

2,70

3,00

3,60

3,60

3,60

3,30

3,60

3,90

4,20

3,90

4,50

4,80

4,20

Nota

17

19

20

21

21

20

22

22

24

24

24

24

26

27

27

31

Acertos

Situação

4,30 Reprovado

4,60 Reprovado

4,90 Reprovado

5,10 Aprovado

5,20 Aprovado

5,20 Aprovado

5,60 Aprovado

5,60 Aprovado

5,90 Aprovado

6,00 Aprovado

6,10 Aprovado

6,20 Aprovado

6,50 Aprovado

6,90 Aprovado

7,00 Aprovado

7,60 Aprovado

Nota

Nota teórica
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3

CANDIDATO

CANDIDATO

10863 NADIA REGINA ONORIO

Nº INSC

10571 NOELI RASSWEILER BACHMANN

Cargo
Auxiliar Administrativo
Professor de Ensino Fundamental

Conforme Edital

Posição

5

Nº
Posição INSC
Acertos
10

2,00

Nota

06/06/1979

Data Nasc

11

Acertos

CB
2,20

Nota

CE

Vagas
2
CR

8

CE

12

Acertos

Acertos

38. Professor de Ensino Fundamental | Ensino Superior - Educacao

23/06/1969

Data Nasc

CB

11. Auxiliar Administrativo | Ensino Medio

Anexo II
Classificação Vagas PCD

23

Situação
5,80 Aprovado

Nota

Nota teórica

Acertos Nota Situação
18 4,40 Aprovado

Acertos

2,40

3,60

Nota

Nota

Nota teórica
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NADIA REGINA
10863 ONORIO
NOELI
RASSWEILER
10571 BACHMANN

Nº INSC CANDIDATO
PCD
PCD

11. Auxiliar
Administrativo

Solicitação

Cargo
38. Professor
de Ensino
Fundamental
deferido

deferido

Status
Solic.

Candidato cumpriu as exigências do Edital.

Candidato cumpriu as exigências do Edital.

Justificativa

Conforme Ato nº 04 - DIVULGA AS DECISÕES DOS REQUERIMENTOS DE VAGA PARA DEFICIENTE E CONDIÇÃO ESPECIAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO EDITAL
Nº 001/2022 DE CONCURSO PÚBLICO.

6. DAS VAGAS RESERVADAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
6.1 Ao candidato com deficiência é assegurado o direito de inscrever-se neste CONCURSO PÚBLICO, para o cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a
deficiência de que sejam portadores, sendo a elas reservadas 5 % (cinco por cento) das vagas, de acordo com o art. 37, Inciso VIII da Constituição Federal.
6.1 Para os cargos deste edital, cuja aplicação do percentual de 5% (cinco) não resulta a oferta imediata de vagas, nos termos do Decreto Federal nº 3.298/99,
neste caso, o primeiro candidato com deficiência classificado no cargo será convocado para ocupar a 5ª (quinta) vaga que vier a surgir para o cargo que concorreu,
enquanto os demais serão convocados a cada intervalo de 10 (dez) vagas providas.
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Tubarão
Prefeitura
DECRETO Nº 6.466, DE 13 DE ABRIL DE 2022.INSTITUI E NOMEIA A COMISSÃO GESTORA DA IMPLANTAÇÃO
DA LEI FEDERAL Nº 13.709/2018, LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC

Publicação Nº 3841564

DECRETO Nº 6.466, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
INSTITUI E NOMEIA A COMISSÃO GESTORA DA IMPLANTAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.709/2018, LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS (LGPD) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO/SC, na competência das atribuições que lhe são conferidas através do art. 66 da lei Orgânica Municipal, e, Considerando:
- a Lei Federal nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD e a necessidade de prover a Administração Pública Municipal de mecanismos de tratamento e Proteção de Dados Pessoais;
- o dever da Administração Pública Municipal em proteger as informações pessoais dos cidadãos em seus Bancos de Dados e Sistemas
Governamentais;
DECRETA:
Art. 1º Fica instituída a Comissão Gestora da Implantação da Lei Federal nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais - LGPD).
Art. 2º Compete a Comissão Gestora da Implantação da Lei Federal nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais - LGPD):
I – Avaliar os mecanismos de tratamento de Proteção de Dados existentes e propor ações para conformidade do Poder Executivo Municipal
com as disposições da Lei nº 13.709/2018;
II – Mapear as informações pessoais geridas e tratadas no âmbito Municipal, identificando, com o apoio dos demais órgãos da Municipalidade, as obrigações e os riscos de privacidade e proteção de dados no âmbito Municipal;
III – Planejar e formular diretrizes e princípios para a Gestão de Dados Pessoais e propor sua Regulamentação;
IV – Sugerir a adoção de programas, políticas e procedimentos, supervisionar a execução dos planos, projetos e das ações aprovadas para
viabilizar a implantação das diretrizes, bem como monitorar, mantê-los e melhorá-los continuamente;
V – Prestar orientações aos Servidores Públicos Municipais a respeito das práticas a serem adotadas em relação à proteção de dados pessoais;
VI – Fiscalizar e notificar ao encarregado de dados do Município sobre qualquer tipo de não conformidade da referida Lei;
VII – Auxiliar na formulação de respostas de reclamações e comunicações dos titulares de Dados Pessoais, prestando os esclarecimentos
devidos;
VIII – Auxiliar na resposta e adoção de providências referentes a comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados;
IX – Facilitar o treinamento e conscientização dos Servidores Públicos Municipais, para adequação as exigências da Lei Federal nº 13.709
de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD);
X – Tratar e responder, com o apoio dos demais órgãos da Municipalidade envolvidos, às violações de privacidade e, se devido, comunicar
à Autoridade Nacional e aos Titulares a ocorrência de incidente de segurança quando possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.
Art. 3º Ficam nomeados, como integrantes da Comissão Gestora da Implantação da Lei Federal nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), os seguintes membros:
I – Representantes das Secretarias Municipais:
a) Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação
Débora Rodrigues dos Santos
b) Secretaria de Serviços públicos
Clea Espíndola da Silva Alves
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c) Secretaria de Gestão
Karolainy Januário Ribeiro
d) Secretaria de Urbanismo
Regiane Cabral da Silva de Souza
e) Secretaria de Agricultura e Interior:
Daniel Bittencourt
f) Secretaria de Segurança, Trânsito e Patrimônio
Charles Conceição
g) Secretaria de Infraestrutura
Melina Linhares Furlaneto
h) Gabinete do Prefeito:
Ramires Sartor Linhares - Ouvidoria
Maria Emília Caetano - Cosip
i) Procuradoria:
Amanda Garcia Perraro
j) Controladoria
Kleber Roberto Lopes Rosa Filho
II – Representantes das Fundações Municipais:
a) Fundação Municipal de Desenvolvimento Social
Mariela Estevão Nunes
b) Fundação Municipal de Saúde
Gustavo Oenning de Oliveira
c) Fundação Municipal de Cultura
Maycon de Oliveira Maurício
d) Fundação Municipal de Esportes
Emanuela Nazario Bristot Larroyd
e) Fundação Municipal de Meio Ambiente
Márcio Ronchi
f) Fundação Municipal de Educação
Maristela Medeiros Anselmo
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Tubarão, SC, 13 de abril de 2022.
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

ALLAN MIRANDA
Secretário de Gestão Municipal
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DECRETO Nº 6.467, DE 18 DE ABRIL DE 2022.AUTORIZA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE A ABRIR
CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS
MIL REAIS

Publicação Nº 3841570

DECRETO Nº 6.467, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
AUTORIZA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO
NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO, SC, no exercício das atribuições que lhe são conferidas através da Lei nº 5600/2021, DECRETA:
Art. 1º Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a abertura de crédito suplementar, por conta de anulação parcial de dotação, totalizando o valor
de R$ 3.000,00 (Três mil reais), a saber:
ENTIDADE: FUNDAÇÃO MUN. DE DES. SOCIAL DE TUBARÃO
UNI. ORÇ.: 35.001 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proj/Ativ.: 2026 – MANUT. DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elem.: 3.3.50.(0.1.00.0200) – Aplicações Diretas ................. …… .............. ….......R$ 3.000,00
Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), ocorrerá por conta de anulação parcial de dotação, conforme
abaixo discriminada:
ENTIDADE: FUNDAÇÃO MUN. DE DES. SOCIAL DE TUBARÃO
UNI. ORÇ.: 35.001 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proj/Ativ.: 2026 – MANUT. DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elem.: 4.4.90.(0.1.00.0200) – Aplicações Diretas .................... …… ................ …..R$ 3.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.
Tubarão, SC, 18 de abril de 2022.
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

ALLAN MIRANDA
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA FMS Nº 297, DE 18 DE ABRIL DE 2022. CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

Publicação Nº 3841565

PORTARIA FMS Nº 297, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, no exercício de suas atribuições legais
e de acordo com o Protocolo Eletrônico nº 14.617/2022,
CONSIDERANDO os termos do Art. 142 da Lei nº 1.660/92; e,
CONSIDERANDO as manifestações da Gerência de Recursos Humanos e do Diretor-Presidente da Pasta;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO à servidora ROSELIR SOARES RIBEIRO, CPF nº 416.781.689-04, Agente Comunitária de Saúde, a
contar de 05 de setembro de 2022, pelo período de 02 (dois) meses, referente ao período aquisitivo 01.02.2017 – 30.01.2022, conforme
legislação vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, SC, 18 de abril de 2022.
DAISSON JOSÉ TREVISOL
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

ALLAN MIRANDA
Secretário de Gestão Municipal
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PORTARIA FMS Nº 298, DE 13 DE ABRIL DE 2022. CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

Publicação Nº 3841569

PORTARIA FMS Nº 298, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, no exercício de suas atribuições legais
e de acordo com o Protocolo Eletrônico nº 14.205/2022,
CONSIDERANDO os termos do Art. 142 da Lei nº 1.660/92; e,
CONSIDERANDO as manifestações da Gerência de Recursos Humanos e do Diretor-Presidente da Pasta;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARI LÚCIA DE OLIVEIRA DOMINGOS, CPF nº 031.124.479-30, Enfermeira ESF, a contar
de 11 de julho de 2022, pelo período de 03 (três) meses, referente ao período aquisitivo 01.09.2012 – 30.08.2017, conforme legislação
vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, SC, 13 de abril de 2022.
DAISSON JOSÉ TREVISOL
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

ALLAN MIRANDA
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA FMS Nº 299, DE 18 DE ABRIL DE 2022. CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

Publicação Nº 3841574

PORTARIA FMS Nº 299, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, no exercício de suas atribuições legais
e de acordo com o Protocolo Eletrônico nº 16.030/2022,
CONSIDERANDO os termos do Art. 142 da Lei nº 1.660/92; e,
CONSIDERANDO as manifestações da Gerência de Recursos Humanos e do Diretor-Presidente da Pasta;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO à servidora CHAIANA ESMERALDINO MENDES MARCON, CPF nº 044.995.289-41, Enfermeira ESF, a
contar de 18 de julho de 2022, pelo período de 01 (um) mês, referente ao período aquisitivo 19.10.2012 – 17.10.2017, conforme legislação
vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, SC, 18 de abril de 2022.
DAISSON JOSÉ TREVISOL
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

ALLAN MIRANDA
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA FMS Nº 300, DE 19 DE ABRIL DE 2022. CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

Publicação Nº 3841575

PORTARIA FMS Nº 300, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, no exercício de suas atribuições legais
e de acordo com o Protocolo Eletrônico nº 17.310/2022,
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CONSIDERANDO os termos do Art. 142 da Lei nº 1.660/92; e,
CONSIDERANDO as manifestações da Gerência de Recursos Humanos e do Diretor-Presidente da Pasta;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO à servidora PRISCILA COSTA ZEFERINO MACHADO, CPF nº 059.238.379-27, Odontóloga ESF, contar
de 18 de julho de 2022, pelo período de 01 (um) mês, referente ao período aquisitivo 01.09.2012 – 30.08.2017, conforme legislação vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, SC, 19 de abril de 2022.
DAISSON JOSÉ TREVISOL
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

ALLAN MIRANDA
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA FMS Nº 301, DE 19 DE ABRIL DE 2022. CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

Publicação Nº 3841577

PORTARIA FMS Nº 301, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, no exercício de suas atribuições legais
e de acordo com o Protocolo Eletrônico nº 13.665/2022,
CONSIDERANDO os termos do Art. 142 da Lei nº 1.660/92; e,
CONSIDERANDO as manifestações da Gerência de Recursos Humanos e do Diretor-Presidente da Pasta;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO à servidora GISLAINE SILVA ZAGO, CPF nº 578.528.719-68, Auxiliar de Enfermagem-ESF, contar de 08
de agosto de 2022, pelo período de 02 (dois) meses, referente ao período aquisitivo 19.10.2012 – 17.10.2017, conforme legislação vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, SC, 19 de abril de 2022.
DAISSON JOSÉ TREVISOL
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

ALLAN MIRANDA
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA FMS Nº 302, DE 19 DE ABRIL DE 2022. CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

Publicação Nº 3841579

PORTARIA FMS Nº 302, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, no exercício de suas atribuições legais
e de acordo com o Protocolo Eletrônico nº 11.325/2022,
CONSIDERANDO os termos do Art. 142 da Lei nº 1.660/92; e,
CONSIDERANDO as manifestações da Gerência de Recursos Humanos e do Diretor-Presidente da Pasta;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA, CPF nº 462.070.409-10, Auxiliar de Enfermagem, contar de 05 de julho de 2022, pelo período de 01 (um) mês, referente ao período aquisitivo 01.02.2017 – 30.01.2022, conforme
legislação vigente.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, SC, 19 de abril de 2022.
DAISSON JOSÉ TREVISOL
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

ALLAN MIRANDA
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA FMS Nº 303, DE 19 DE ABRIL DE 2022. CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

Publicação Nº 3841582

PORTARIA FMS Nº 303, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, no exercício de suas atribuições legais
e de acordo com o Protocolo Eletrônico nº 13.787/2022,
CONSIDERANDO os termos do Art. 142 da Lei nº 1.660/92; e,
CONSIDERANDO as manifestações da Gerência de Recursos Humanos e do Diretor-Presidente da Pasta;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARILEIA BORGES ALVES, CPF nº 277.945.578-01, Agente Comunitária de Saúde, contar
de 02 de maio de 2022, pelo período de 03 (três) meses, referente ao período aquisitivo 01.02.2017 – 30.01.2022, conforme legislação
vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, SC, 19 de abril de 2022.
DAISSON JOSÉ TREVISOL
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

ALLAN MIRANDA
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA FMS Nº 304, DE 19 DE ABRIL DE 2022. DESIGNA GERENTE DE PROGRAMA OU SERVIÇOS

Publicação Nº 3841583

PORTARIA FMS Nº 304, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DESIGNA GERENTE DE PROGRAMA OU SERVIÇOS
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, no exercício de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO os termos das Leis nº 3.136/2007 e nº 5.239/2019;
CONSIDERANDO os documentos que integram o Memorando Eletrônico nº 9.140/2022;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora JULIANA DE FAVERI CALDAS, CPF nº 053.341.549-73, Nutricionista, como Gerente dos serviços de Nutrição,
sendo-lhes atribuído a gratificação devida, a contar de 01 de maio de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, SC, 19 de abril de 2022.
DAISSON JOSÉ TREVISOL
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde
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ALLAN MIRANDA
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA FMS Nº 305, DE 19 DE ABRIL DE 2022. CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

Publicação Nº 3841586

PORTARIA FMS Nº 305, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, no exercício de suas atribuições legais
e de acordo com o Protocolo Eletrônico nº 15.253/2022,
CONSIDERANDO os termos do Art. 142 da Lei nº 1.660/92; e,
CONSIDERANDO as manifestações da Gerência de Recursos Humanos e do Diretor-Presidente da Pasta;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO à servidora CINTIA ELIZA RANSAN, CPF nº 004.798.449-09, Agente de Serviços de Limpeza, contar de
02 de maio de 2022, pelo período de 03 (três) meses, referente ao período aquisitivo 01.02.2017 – 30.01.2022, conforme legislação vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, SC, 19 de abril de 2022.
DAISSON JOSÉ TREVISOL
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

ALLAN MIRANDA
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA FMS Nº 306, DE 19 DE ABRIL DE 2022. CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

Publicação Nº 3841588

PORTARIA FMS Nº 306, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, no exercício de suas atribuições legais
e de acordo com o Protocolo Eletrônico nº 15.924/2022,
CONSIDERANDO os termos do Art. 142 da Lei nº 1.660/92; e,
CONSIDERANDO as manifestações da Gerência de Recursos Humanos e do Diretor-Presidente da Pasta;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO à servidora RITA DE CASSIA LUCIO, CPF nº 768.658.439-91, Auxiliar de Enfermagem - ESF, contar de
02 de maio de 2022, pelo período de 02 (dois) meses, referente ao período aquisitivo 01.05.2014 – 29.04.2019, conforme legislação vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, SC, 19 de abril de 2022.
DAISSON JOSÉ TREVISOL
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

ALLAN MIRANDA
Secretário de Gestão Municipal
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PORTARIA PMT Nº 631, DE 13 DE ABRIL DE 2022.NOMEIA SERVIDOR COMO FISCAL DE CONTRATO

Publicação Nº 3841581

PORTARIA PMT Nº 631, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
NOMEIA SERVIDOR COMO FISCAL DE CONTRATO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO-SC, no exercício de suas atribuições,
- CONSIDERANDO os termos do art. 73 da Lei nº 8.666/1993;
- CONSIDERANDO o Memorando Eletrônico nº 8.566/2022;
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o servidor ROGÊNIO CITADIN, CPF nº 846.351.349-20, Coordenador de Frota e Logística, como FISCAL do Contrato de
Prestação de Serviços n° 29/2022 (Multientidade), cujo objeto é a contratação de empresa especializada no gerenciamento da manutenção
preditiva, preventiva e corretiva de veículos automotores e equipamentos, incluindo pneus, óleos lubrificantes e lavação, para uso dos Entes da Federação Consorciados ou Referendados ao CINCATARINA, seus órgãos e entidades, em uma ampla rede credenciada de oficinas,
autopeças ou concessionárias.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Tubarão, SC, 13 de abril de 2022.
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

ALLAN MIRANDA
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA PMT Nº 632, DE 14 DE ABRIL DE 2022. NOMEIA SERVIDORA PARA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À
ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA – GEAT

Publicação Nº 3841607

PORTARIA PMT Nº 632, DE 14 DE ABRIL DE 2022.
NOMEIA SERVIDORA PARA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA – GEAT.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO-SC, no uso de suas atribuições, e de acordo com a Lei Complementar n° 313/2022 e Memorando
Eletrônico n° 8.891/2022;
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a servidora ANDRESA FONTANELA, CPF nº 032.556.189-32, para a Gratificação de Estímulo à Arrecadação Tributária –
GEAT, nos termos da Lei Complementar nº 313, de 28 de janeiro de 2022, a contar de 04 de abril de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, SC, 14 de abril de 2022.
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

ALLAN MIRANDA
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA PMT Nº 634, DE 14 DE ABRIL DE 2022.NOMEIA SERVIDORA PARA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À
ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA – GEAT

Publicação Nº 3841614

PORTARIA PMT Nº 634, DE 14 DE ABRIL DE 2022.
NOMEIA SERVIDORA PARA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA – GEAT.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO-SC, no uso de suas atribuições, e de acordo com a Lei Complementar n° 313/2022 e Memorando
Eletrônico n° 8.891/2022;
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a servidora LUCIANA PAZ CIDADE BORTOLATO, CPF nº 887.954.209-59, para a Gratificação de Estímulo à Arrecadação
Tributária – GEAT, nos termos da Lei Complementar nº 313, de 28 de janeiro de 2022, a contar de 02 de março de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
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Tubarão, SC, 14 de abril de 2022.
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

ALLAN MIRANDA
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA PMT Nº 635, DE 18 DE ABRIL DE 2022. RETIFICA PORTARIA PMT Nº 626/2022, QUE DESIGNA
SERVIDOR PARA RESPONDER PELA GESTÃO DE CONTABILIDADE

Publicação Nº 3841587

PORTARIA PMT Nº 635, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
RETIFICA PORTARIA PMT Nº 626/2022, QUE DESIGNA SERVIDOR PARA RESPONDER PELA GESTÃO DE CONTABILIDADE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO-SC, no exercício de suas atribuições e considerando o Memorando Eletrônico n° 8.501/2022;
RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR a Portaria PMT nº 626/2022, que Designa o servidor JOSÉ RICARDO VIEIRA, para responder pela Gestão de Contabilidade da Fundação Municipal de Cultura, vez que:
- ONDE SE LÊ: (…) a contar de 01 de abril de 2022;
- LEIA-SE: (…) a contar de 01 de janeiro de 2022.
Art. 2º Ficam mantidos os demais termos da Portaria PMT nº 626, de 08 de abril de 2022.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, SC, 18 de abril de 2022.
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

ALLAN MIRANDA
Secretário de Gestão Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022/FMET
MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022

Publicação Nº 3841056
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1F6B6FE9356F2A6C7E4938185E0AAA2411A479BB

TCE/SC 1F6B6FE9356F2A6C7E4938185E0AAA2411A479BB
O Município de Tubarão/SC, por intermédio da Fundação Municipal de Esportes, situado à Rua Manaus, 172 – Bairro Vila Moema, Tubarão/
SC, informa que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de medalhas que possam atender as demandas advindas da Fundação Municipal de Esportes de Tubarão para com os Atletas.
Início da Sessão Pública do Pregão Eletrônico: 16:00 do dia 04/05/2022.
O edital em inteiro teor está à disposição no endereço acima mencionado, no horário de expediente, das 13 às 19 horas, ou pelo site www.
tubarao.sc.gov.br.
Tubarão/SC, 19 de abril de 2022.
Luiz Ernani Buerger
Diretor-Presidente
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PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022/FMS
MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022
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Publicação Nº 3841066
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E6836387F25B9810184B11F60C1131529FE32B1A

TCE/SC E6836387F25B9810184B11F60C1131529FE32B1A
O Município de Tubarão/SC, por intermédio da Fundação Municipal de Saúde, situado à Rua Altamiro Guimarães, 1109, Oficinas, informa
que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição parcelada de medicamentos, fitoterápicos, fraldas,
suplementos alimentares, vitaminas, lubrificante ocular, lancetas e produtos de venda livre em geral para atendimento de ações judiciais
em desfavor do município de Tubarão.
Início da Sessão Pública do Pregão Eletrônico: 14:00 do dia 05/05/2022.
O edital em inteiro teor está à disposição no endereço acima mencionado, no horário de expediente, das 13 às 19 horas, ou pelo site www.
tubarao.sc.gov.br.
Tubarão/SC, 19 de abril de 2022.
Daisson José Trevisol
Diretor-Presidente
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ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 1/2022 TP 01/2022

Publicação Nº 3841559

Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

TOMADA DE PREÇOS

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUBARÃO

1/2022

Rua Isaac Newton, 194 - CENTRO - Tubarão - SC
CEP: 88701-280 CNPJ: 13.667.230/0001-50 Telefone: (48) 3621-9400

Nº Processo:
Data Processo:

19/2022
31/03/2022

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 1/2022
Reuniram-se no dia 19/04/2022 as 14:00, no(a) FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUBARÃO, os
Membros da Comissão de Licitação com o objetivo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS destinado a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EMEB MANOEL RUFINO
FRANCISCO, SITUADA NA RUA RAUL CORRÊA DE SOUZA, BAIRRO PASSAGEM, CIDADE DE TUBARÃO.

Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:
SOUZA & CORREA SERVICOS LTDA - ME

14.056.961/0001-22

MCF CONSTRUCOES EIRELI

21.491.761/0001-63

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por
ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:
Aberta a sessão, a Comissão de Licitação recebeu os envelopes de habilitação e proposta protocolados tempestivamente
pelas empresas participantes, quais sejam: SOUZA & CORREA SERVIÇOS LTDA e MCF CONSTRUÇÕES
EIRELI. Rubricados tais envelopes por todos os presentes, passou-se à abertura dos envelopes nº 01 - habilitação. Na
sequência foram rubricados e conferidos os documentos habilitatórios pela Comissão de Licitação. Contudo, para que os
documentos de qualificação técnica sejam examinados com cautela pelo corpo técnico do Município, especificamente pela
Sra. Tayne Martins Matias, Diretora de Obras e Manutenção da Fundação Municipal de Educação, decide-se suspender
apresente sessão. Fixa-se, portanto, a data de 25 de Abril, às 16 horas, para a sessão de julgamento sobre os documentos
de habilitação. Intime-se e publique-se.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

JOSI CARDOSO AMADEU
MEMBRO

ADRIANA VALGAS BRASIL
MEMBRO

MARIA FILOMENA DE SOUZA
MEMBRO

KARLA VITORETI CIPRIANO
PRESIDENTE

DARLAN MENDES DA SILVA
MEMBRO
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DÉCIMO ADITIVO - CTR 6-19 (MARILDASORATO) AGR

Publicação Nº 3841585

DÉCIMO ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 06/2019/AGR – CONVITE Nº 01/2019/AGR
A AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARÃO (AGR), pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 10.157.678/0001-36, sediada na Rua
Tubalcain Faraco, nº 85, Centro, neste ato representada pelo Superintendente Geral, Sr. Felippe Luiz
Collaço, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e MARILDA SORATO
86891545900 pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 30.208.768/0001-16, com sede à rua
Lodônio Fraga,
nº 154, Bairro Monte Castelo, município de Tubarão/SC, neste ato representada
pela Sr.ª Marilda Sorato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, pactuam entre si
as cláusulas a seguir:
– Considerando a solicitação e justificativa formalizada pela Agência Reguladora através do
Memorando Eletrônico nº 6.842/2022;
– Considerando o parecer jurídico juntado ao citado memorando que contém as elucidações
pertinentes; e ainda;

– Considerando a redação do Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93;
CLÁUSULA PRIMEIRA – Prorroga-se o Prazo de Vigência do Contrato em questão
de 23 de março de 2022 até 23 de agosto de 2022, o período de 150 dias do prazo mencionado no
Termo de Referência do edital em questão - 2.1.VIGÊNCIA CONTRATUAL
CLÁUSULA SEGUNDA - Através do presente termo aditivo, é acrescido ao contrato
original o valor de R$ 19.702,80 (dezenove mil, setecentos e dois reais e oitenta centavos) para 234
horas.
CLÁUSULA TERCEIRA – Ratificam-se as demais cláusulas do contrato inicial.
E, por assim estarem justos e aditados, firmam o presente em 02 (duas) vias de
iguais teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Tubarão/SC, 19 de abril de 2022.

______________________________________
Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão
Sr. Felippe Luiz Collaço

__________________________
Marilda Sorato 86891545900
Sr.ª Marilda Sorato

TESTEMUNHAS:

1ª ________________________________ 2ª ________________________________

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Data da Assinatura : 19/04/2022

Vigência : 19/04/2022 até 31/12/2022

Valor : R$93.745,11

Despesa : Sem despesa cadastrada

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de insumos para o programa municipal de pavimentação em
parceria com a comunidade intitulado “Se Essa Rua Fosse Minha”, e pela Secretaria de Infraestrutura, nas vias da cidade.

Contratada : LAJES STANG S.A. - CNPJ nº 05.428.449/0001-79

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO - CNPJ nº 82.928.656/0001-33

Homologação 12/07/2021

PROCESSO Nº 66/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021

CONTRATO Nº 30/2022

EXTRATO DO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

20/04/2022 (Quarta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3832
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EXTRATO CONTRATO Nº 30/2022 PROCESSO Nº 66/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021
Publicação Nº 3841560

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2490

EXTRATO DE RESCISÃO TERMO DE CONTRATO Nº 32/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2017 –
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017

Publicação Nº 3841566
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PROTOCOLO 15.509 - TP 02-2022

Publicação Nº 3841567

Protocolo 15.509/2022

De:

Vital Construtora E Incorporadora Ltda

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos
Data: 05/04/2022 às 09:15:32
Setores (CC):
DLC, SFFAP
Setores envolvidos:
DLC, SFFAP, GG, DLCEL, CONVE

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Entrada*:

Site

Documentos para impugnação do edital
Tomada de Preços N.º 02/2022 - PMT/REPUBLICADO

Anexos:
22007_Impugna_o_CMB_Edifica_o_Social.pdf
8_ALTERACAO_CONTRATUAL.pdf
8_ALTERACAO_CONTRATUAL_2_.pdf
CNH_Digital_220303_174533_220404_175741.pdf

1Doc: Protocolo 15.509/2022 | Anexo: CNH_Digital_220303_174533_220404_175741.pdf (2/2)
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR CHEFE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO/SC

VITAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 00.171.567/0001-20, com sede social na Rua dos Ferroviários, nº 794,
Bairro Oficinas – Tubarão/SC, neste ato representada por seu sócio DOUGLAS MEDEIROS
WESTPHAL, brasileiro, natural de Curitiba/PR, casado, maior, capaz, empresário, portador
da cédula de identidade RG nº 4.827.933 e do CPF/MFº 038.311.369-55, residente e
domiciliada no município de Tubarão/SC, na Rua Laguna, nº 1069 – Bairro Oficinas – CEP:
88.702-305, vem, respeitosamente, com fundamento no Artigo 41, §2º da Lei nº
8.666/1993 e item 19.3.1 do Edital de Tomada de Preços nº 02/2022 da Prefeitura
Municipal de Tubarão, interpor

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

DOS FATOS
A signatária tem interesse em participar da licitação publicada através do Edital de
Tomadas de Preços nº 02/2022, Licitação tipo Menor Preço por Lote pela Prefeitura
Municipal de Tubarão/SC, representada neste ato neste ato pelo Senhor Prefeito Municipal
de Tubarão, em 04/04/2022, com a realização do referido certame no dia 20/04/2022, com
a abertura dos envelopes a partir das 16h00min, na sede da Prefeitura Municipal de
Tubarão, Sala de Licitações da Secretaria de Gestão Municipal, localizada no Paço
Municipal, Rua Felipe Schmidt, nº 108, neste município. Tendo a respectiva licitação por
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E
IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO
MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, ATRAVÉS DA
PORTARIA SICONV Nº 904191/2020, PROPOSTA Nº 1064773-16/2019, SENDO OS

Página 1 de 3
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PROJETOS E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS DEVIDAMENTE APROVADOS PELA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA PLATAFORMA MAIS BRASIL.
Ao verificar as condições para participação na licitação citada, constatou-se que o edital
impõe condições para participar da licitação que não são relevantes para o objeto
contratado, traduzindo-se em privilégio para determinadas empresas.
No item 4.1.3 do Edital, item b.1 onde são elencados os serviços mais significativos da
planilha orçamentária foi apontado a necessidade de acervo técnico de:
b.1.1) Edificação de Alvenaria para fins Especiais ou Programas Sociais; 81,10 m²;
DA FUNDAMENTAÇÃO
Da análise dos projetos anexados ao referido certame, extrai-se que a edificação não
traz nenhuma metodologia construtiva específica que justifique a exigência de acervo
de edificação de alvenaria para “fins Especiais ou Programa Sociais”.
Aliás, a essência do Programa Casa da Mulher Brasileira, assim como outros programas
sociais de abrigos e casas de acolhimento, é de que a edificação deve-se assemelhar a
uma edificação residencial para que seus ocupantes se sintam incluídos socialmente.
Do ponto de vista técnico, a edificação em tela não se distingue de uma edificação em
alvenaria convencional habitacional, não havendo razões para restringir o acervo técnico
a “edificações para fins especiais ou programas sociais”.
De acordo com as Orientações Técnicas de Acolhimento, as edificações destinadas à
abrigo devem ser similares a uma residência unifamiliar, seguindo o padrão
arquitetônico das demais residências da comunidade na qual estiver inserida.
O projeto contempla tipologia e acabamentos típicos de uma construção convencional,
tais como: estrutura de concreto armado, lajes treliçadas, alvenaria comum de blocos
de concreto com 15 cm de espessura, forro, cobertura com estrutura metálica e telhas
de fibrocimento, acabamento das paredes internas com pintura acrílica sobre massa pva
e áreas molhadas com revestimento cerâmico padrão, paredes externas com textura
acrílica, soleiras e peitoris de granito. Ademais, não há nenhuma condição sanitária
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específica que justifique a exigência deste acervo de “edificação especial” ou “edificação
para fins de Programas Sociais”.
Deste modo, não há nenhum elemento no projeto e no memorial descritivo que
justifique essa exigência por se tratar de uma edificação em alvenaria equivalente a
finalidade residencial.
Tal exigência fere o princípio da isonomia na licitação pública, ao criar barreira
injustificada a participação de um número maior de concorrentes.
PEDIDOS
Em face do exposto, reque-se que seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada
procedente, com efeito de constar no Edital a exigência de acervo técnico de execução
de “Edificação de alvenaria”.
Requer ainda que seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui
pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei
nº 8666/93.

Nestes Termos

Pede Deferimento.
Tubarão, 04 de abril de 2022.

DOUGLAS
Assinado de forma digital
por DOUGLAS MEDEIROS
MEDEIROS
WESTPHAL:03831136955
WESTPHAL:0383 Dados: 2022.04.04
16:11:33 -03'00'
1136955
________________________
VITAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
DOUGLAS MEDEIROS WESTPHAL
SÓCIO PROPRIETÁRIO
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Protocolo 2- 15.509/2022
De:

KARLA C. - DLC

Para: Representante: Vital Construtora E Incorporadora Ltda
Data: 19/04/2022 às 17:47:28
Setores (CC):
GG

Prezados,
Segue abaixo manifestação do corpo técnico acerca do presente requerimento, a qual passa a ser adotada pelo Município em todos
os seus termos:
Este protocolo possui o mesmo conteúdo do protocolo 15.511/2022 no que se refere a itens
presentes na qualificação supostamente irrelevantes. Neste, o requisitante informa que o
item b.1.1) Edificação de Alvenaria para fins Especiais ou Programas Sociais seria
irrelevante em virtude de a finalidade do programa ser similar a uma edificação
convencional de alvenaria. Independente da semelhança, o que rege este princípio é a
finalidade ao qual a mesma é destinada, no caso, programa social, sendo que para este
caso em específico serão aceitos atestados referentes a qualquer finalidade especial, seja
ela educacional, saúde, segurança, social, programas de habitação social e etc. Não
obstante, se o próprio CREA permite esta divisão de tipologias construtivas, considerando
ainda a grande variedade de empresas que participam dos certames da Prefeitura
Municipal de Tubarão de edificações deste porte, não verifica-se impeditivos que
prejudiquem a livre concorrência do processo licitatório em tela.
Atenciosamente,
_
Karla Vitoreti Cipriano
Diretora de Licitações e Contratos

1Doc:

20/20

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2496

PROTOCOLO 15.510 - TP 02-2022

Publicação Nº 3841572

Protocolo 15.510/2022

De:

Vital Construtora E Incorporadora Ltda

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos
Data: 05/04/2022 às 09:16:42
Setores (CC):
DLC, SFFAP
Setores envolvidos:
DLC, SFFAP, GG, DLCEL, CONVE

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Entrada*:

Site

Impugnação de edital
Tomada de Preços N.º 02/2022 - PMT/REPUBLICADO

Anexos:
22007_Impugna_o_CMB_Estaca.pdf
8_ALTERACAO_CONTRATUAL.pdf
8_ALTERACAO_CONTRATUAL_2_.pdf
CNH_Digital_220303_174533_220404_175741.pdf

1Doc: Protocolo 15.510/2022 | Anexo: CNH_Digital_220303_174533_220404_175741.pdf (2/2)

1/20

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2497

ILUSTRÍSSIMO SENHOR CHEFE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO/SC

VITAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 00.171.567/0001-20, com sede social na Rua dos Ferroviários, nº 794,
Bairro Oficinas – Tubarão/SC, neste ato representada por seu sócio DOUGLAS MEDEIROS
WESTPHAL, brasileiro, natural de Curitiba/PR, casado, maior, capaz, empresário, portador
da cédula de identidade RG nº 4.827.933 e do CPF/MFº 038.311.369-55, residente e
domiciliada no município de Tubarão/SC, na Rua Laguna, nº 1069 – Bairro Oficinas – CEP:
88.702-305, vem, respeitosamente, com fundamento no Artigo 41, §2º da Lei nº
8.666/1993 e item 19.3.1 do Edital de Tomada de Preços nº 02/2022 da Prefeitura
Municipal de Tubarão, interpor

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

DOS FATOS
A signatário tem interesse em participar da licitação publicada através do Edital de
Tomadas de Preços nº 02/2022, Licitação tipo Menor Preço por Lote pela Prefeitura
Municipal de Tubarão/SC, representada neste ato neste ato pelo Senhor Prefeito Municipal
de Tubarão, em 04/04/2022, com a realização do referido certame no dia 20/04/2022, com
a abertura dos envelopes a partir das 16h00min, na sede da Prefeitura Municipal de
Tubarão, Sala de Licitações da Secretaria de Gestão Municipal, localizada no Paço
Municipal, Rua Felipe Schmidt, nº 108, neste município. Tendo a respectiva licitação por
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E
IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO
MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, ATRAVÉS DA
PORTARIA SICONV Nº 904191/2020, PROPOSTA Nº 1064773-16/2019, SENDO OS
PROJETOS E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS DEVIDAMENTE APROVADOS PELA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA PLATAFORMA MAIS BRASIL.
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Ao verificar as condições para participação na licitação citada, constatou-se que o edital
impõe condições para participar da licitação diferente do objeto a ser contratado,
traduzindo-se em possível direcionamento para determinadas empresas.
No item 4.1.3 do Edital, item b.1 onde são elencados os serviços mais significativos da
planilha orçamentária foi apontado a necessidade de acervo técnico de:
b.1.2) Execução de Fundação Profunda de Estacas de Concreto Cravadas: 121,00 m;
DA FUNDAMENTAÇÃO
Da análise dos projetos anexados ao referido certame, extrai-se que a fundação prevista
é do Tipo Estaca Hélice. A estaca hélice é uma estaca em concreto, tipo de fundação
profunda, porém, não é uma espécie de estaca cravada.
De acordo com Hachich et. al (1998, p. 265), “As estacas usuais podem ser classificadas
em duas categorias: - Estacas de deslocamento; - Estacas escavadas”.
As estacas de deslocamento são aquelas introduzidas no terreno por meio de algum
processo que não promova a retirada do solo. O tipo mais comum de estacas de
deslocamento são as estacas de concreto pré-moldadas, as quais são cravadas no solo
com uso de um bate-estaca.
Já as estacas escavadas, são aquelas executadas por meio da perfuração do terreno
por um método qualquer, com remoção de material. Segundo Hachich et. al (1998, p.
265), enquadram-se nesta categoria “as estacas tipo broca, executadas manual ou
mecanicamente, as do tipo “Straus”, as barretes, os estacões, as hélices contínuas e
as estacas injetadas, etc.”
Neste sentido, o enquadramento técnico correto das estacas hélices, conforme
especificação prevista no projeto e planilha orçamentária, é “Fundação Profunda em
Estaca de Concreto Escavada”.
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PEDIDOS
Em face do exposto, reque-se que seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada
procedente, com efeito de constar no Edital a exigência de acervo técnico com o
enquadramento correto da estaca hélice, que é um tipo de estaca escavada.
Requer ainda que seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui
pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei
nº 8666/93.

Nestes Termos

Pede Deferimento.
Tubarão, 04 de abril de 2022.

DOUGLAS
Assinado de forma digital
por DOUGLAS MEDEIROS
MEDEIROS
WESTPHAL:03831136955
WESTPHAL:038 Dados: 2022.04.04
16:12:13 -03'00'
31136955
________________________
VITAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
DOUGLAS MEDEIROS WESTPHAL
SÓCIO PROPRIETÁRIO
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Protocolo 2- 15.510/2022
De:

KARLA C. - DLC

Para: Representante: Vital Construtora E Incorporadora Ltda
Data: 19/04/2022 às 17:42:06
Setores (CC):
GG

Prezados,
Segue abaixo manifestação do corpo técnico acerca do presente requerimento, a qual passa a ser adotada pelo Município em todos
os seus termos:
Esta solicitação faz menção a terminologia utilizada na qualificação no que se refere a parte de
fundação da obra. Cabe ressaltar que optou-se por utilizar a mesma terminologia do
sistema creanet para emissão de ARTs, sendo que o sistema não possui o serviço
especificamente para estaca hélice, utilizamos a categoria de serviço mais próxima que engloba
este tipo de fundação. Sendo assim, para efeito de análise de qualificação técnica serão aceitos a
apresentação de atestados que envolvam qualquer tipo de estaqueamento profundo.
Atenciosamente,
_
Karla Vitoreti Cipriano
Diretora de Licitações e Contratos

1Doc:

20/20

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2501

PROTOCOLO 15.511 - TP 02-2022

Publicação Nº 3841576

Protocolo 15.511/2022

De:

Vital Construtora E Incorporadora Ltda

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos
Data: 05/04/2022 às 09:17:49
Setores (CC):
DLC, SFFAP
Setores envolvidos:
DLC, SFFAP, GG, DLCEL, CONVE

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Entrada*:

Site

Impugnação de edital
Tomada de Preços N.º 02/2022 - PMT/REPUBLICADO

Anexos:
22007_Impugna_o_CMB_Reservat_rio.pdf
8_ALTERACAO_CONTRATUAL.pdf
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR CHEFE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO/SC

VITAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 00.171.567/0001-20, com sede social na Rua dos Ferroviários, nº 794,
Bairro Oficinas – Tubarão/SC, neste ato representada por seu sócio DOUGLAS MEDEIROS
WESTPHAL, brasileiro, natural de Curitiba/PR, casado, maior, capaz, empresário, portador
da cédula de identidade RG nº 4.827.933 e do CPF/MFº 038.311.369-55, residente e
domiciliada no município de Tubarão/SC, na Rua Laguna, nº 1069 – Bairro Oficinas – CEP:
88.702-305, vem, respeitosamente, com fundamento no Artigo 41, §2º da Lei nº
8.666/1993 e item 19.3.1 do Edital de Tomada de Preços nº 02/2022 da Prefeitura
Municipal de Tubarão, interpor

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

DOS FATOS
A signatária tem interesse em participar da licitação publicada através do Edital de
Tomadas de Preços nº 02/2022, Licitação tipo Menor Preço por Lote pela Prefeitura
Municipal de Tubarão/SC, representada neste ato neste ato pelo Senhor Prefeito Municipal
de Tubarão, em 04/04/2022, com a realização do referido certame no dia 20/04/2022, com
a abertura dos envelopes a partir das 16h00min, na sede da Prefeitura Municipal de
Tubarão, Sala de Licitações da Secretaria de Gestão Municipal, localizada no Paço
Municipal, Rua Felipe Schmidt, nº 108, neste município. Tendo a respectiva licitação por
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E
IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO
MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, ATRAVÉS DA
PORTARIA SICONV Nº 904191/2020, PROPOSTA Nº 1064773-16/2019, SENDO OS
PROJETOS E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS DEVIDAMENTE APROVADOS PELA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA PLATAFORMA MAIS BRASIL.
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Ao verificar as condições para participação na licitação citada, constatou-se que o edital
impõe condições para participar da licitação não relevante para objeto a ser contratado,
traduzindo-se em possível direcionamento para determinadas empresas.
No item 4.1.3 do Edital, item b.1 onde são elencados os serviços mais significativos da
planilha orçamentária foi apontado a necessidade de acervo técnico de:
b.1.12) Tanque ou Reservatório em Metal: 5.000 litros;
DA FUNDAMENTAÇÃO
Primeiramente cumpre observar que cabe à Administração Pública indicar no edital da
licitação qual é a parcela de maior relevância técnica e valor significativo, pois é com
base nesta parcela que a licitante deve demonstrar sua capacidade técnica.
Contudo, a exigência de acervo de tanque ou reservatório de metal não cumpre nem o
requisito de relevância técnica e nem o requisito de valor significativo.
A obra objeto do edital é uma edificação em alvenaria, cujas instalações hidráulicas não
tem relevância técnica no contexto geral para se exigir a referida atestação de
reservatório. Ademais, é sabido que os tanques ou reservatórios metálicos são
fornecimentos que em qualquer obra é terceirizado para empresas fabricantes que,
inclusive, fazem o projeto de base e instalação destes reservatórios. Sendo assim, uma
construtora detentora de tal acervo, na prática, não detém a expertise para fabricação
destes reservatórios, pois são produtos industrializados.
Em campo, a instalação destes reservatórios é realizada em bases de concreto armado
com fundação direta ou profunda (estaca). Assim, seria coerente a exigência de
atestação referente aos serviços que na prática a licitante vencedora irá executar, que é
a fundação, e não em relação a itens industrializados, que a contratada irá adquirir no
mercado de indústria especializada.
Quanto ao valor significativo, verifica-se que o item reservatório é o 10º item na curva
ABC de serviço, tendo como base o orçamento de referência elaborado pela
Administração. Portanto, o acervo técnico em tela não preenche o requisito de valor
significativo.
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1.01.0.1.

Fonte
1, EXECUÇÃO DA
Composição

Código

Descrição

Página 2504
Unidade

Quantidade

Preço Unitário
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

053

1.06.0.1.

SINAPI

87491

1.13.0.1.

Composição

014

1.03.1.1.

Composição

038

1.06.0.4.

SINAPI

89048

7,00

5.799,20

910.833,59
40.594,40

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA
CLIMATIZADOR TIPO SPLIT INVERTER PISO/TETO 36.000 BTU/H,
SUPORTES INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2

366,10

106,50

38.989,65

UN

3,00

12.171,88

36.515,64

ESTACA HÉLICE CONTINUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30 MPA E ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL DE
FUNDAÇÕES (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100561)
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM

M

243,00

147,01

35.723,43

M2

732,20

39,35

28.812,07

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MÊS

(Curva A de serviços)

Nestes termos, a exigência deste acervo fere o princípio de isonomia na licitação pública,
ao criar barreira injustificada a participação de um número maior de concorrentes.
PEDIDOS
Em face do exposto, reque-se que seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente,
com efeito de excluir do Edital a exigência de acervo técnico relativo a tanque ou
reservatório de metal.
Requer ainda que seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui
pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei
nº 8666/93.

Nestes Termos

Pede Deferimento.
Tubarão, 04 de abril de 2022.

DOUGLAS
Assinado de forma digital
por DOUGLAS MEDEIROS
MEDEIROS
WESTPHAL:03831136955
WESTPHAL:03831 Dados: 2022.04.04
16:10:23 -03'00'
136955
________________________
VITAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
DOUGLAS MEDEIROS WESTPHAL
SÓCIO PROPRIETÁRIO
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Protocolo 2- 15.511/2022
De:

KARLA C. - DLC

Para: Representante: Vital Construtora E Incorporadora Ltda
Data: 19/04/2022 às 17:51:22
Setores (CC):
GG

Prezados,
Segue abaixo manifestação do corpo técnico acerca do presente requerimento, a qual passa a ser adotada pelo Município em todos
os seus termos:
Esta solicitação sugere haver direcionamento à empresas em virtude de item
presente na qualificação técnica. Ocorre que conforme os termos do art. 30, inc. I, §
1º da Lei nº 8.666/93, cabe à Administração indicar no edital da licitação, qual é a
parcela de maior relevância técnica e valor significativo, pois é com base nela que o
licitante irá demonstrar sua capacidade técnica. Assim, se pode considerar como
“parcela de maior relevância técnica” o conjunto de características e elementos que
individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais críticos, de
maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua
perfeita execução. Trata-se aqui da essência do objeto licitado, aquilo que é
realmente caracterizador da obra ou do serviço, que é de suma importância para o
resultado almejado pela contratação. Assim sendo, com base no exposto, mediante a
característica da obra objeto do edital e por estar dentro dos parâmetros regidos pela
lei 8.666/93, ficam mantidos os itens b.1.12.
Atenciosamente,
_
Karla Vitoreti Cipriano
Diretora de Licitações e Contratos

1Doc:

20/20

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2506

PROTOCOLO 15.948 - TP 02-2022

Publicação Nº 3841580

Protocolo 15.948/2022

De:

Vital Construtora E Incorporadora Ltda

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos
Data: 06/04/2022 às 14:35:33
Setores (CC):
DLC, SFFAP
Setores envolvidos:
DLC, SFFAP, GG, DLCEL, CONVE

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Entrada*:

Site

Impugnação de edital - correção de valores em itens relevantes.

Anexos:
22007_Impugnacao_CMB_Administracao_Local_ass_06_04_22.pdf
8_ALTERACAO_CONTRATUAL.pdf
8_ALTERACAO_CONTRATUAL_2_.pdf
CNH_Digital_220303_174533_220404_175741.pdf
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR CHEFE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO/SC

VITAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 00.171.567/0001-20, com sede social na Rua dos Ferroviários, nº 794,
Bairro Oficinas – Tubarão/SC, neste ato representada por seu sócio DOUGLAS MEDEIROS
WESTPHAL, brasileiro, natural de Curitiba/PR, casado, maior, capaz, empresário, portador
da cédula de identidade RG nº 4.827.933 e do CPF/MFº 038.311.369-55, residente e
domiciliada no município de Tubarão/SC, na Rua Laguna, nº 1069 – Bairro Oficinas – CEP:
88.702-305, vem, respeitosamente, com fundamento no Artigo 41, §2º da Lei nº
8.666/1993 e item 19.3.1 do Edital de Tomada de Preços nº 02/2022 da Prefeitura
Municipal de Tubarão, interpor

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

DOS FATOS
A signatária tem interesse em participar da licitação publicada através do Edital de
Tomadas de Preços nº 02/2022, Licitação tipo Menor Preço por Lote pela Prefeitura
Municipal de Tubarão/SC, representada neste ato neste ato pelo Senhor Prefeito Municipal
de Tubarão, em 04/04/2022, com a realização do referido certame no dia 20/04/2022, com
a abertura dos envelopes a partir das 16h00min, na sede da Prefeitura Municipal de
Tubarão, Sala de Licitações da Secretaria de Gestão Municipal, localizada no Paço
Municipal, Rua Felipe Schmidt, nº 108, neste município. Tendo a respectiva licitação por
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E
IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO
MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, ATRAVÉS DA
PORTARIA SICONV Nº 904191/2020, PROPOSTA Nº 1064773-16/2019, SENDO OS
PROJETOS E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS DEVIDAMENTE APROVADOS PELA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA PLATAFORMA MAIS BRASIL.
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Ao verificar as condições para participação na licitação citada, constatou-se que a
planilha orçamentária disponibilizada contém cálculo e quantidades equivocadas em
item de alta relevância para o objeto contratado.
Analisando a Planilha Orçamentária do Edital republicado disponibilizada através do
arquivo 2389026_CRONOGRAMA_COMPOSICOES, foi verificado que no item 1.1.0.1 –
Administração Local, a composição de referência foram quantificada da seguinte forma:

DA FUNDAMENTAÇÃO
Analisando a planilha de composição recebida do item observado, o item 053 –
Administração Local, foi identificada a quantidade e cálculo de custo informada de forma
equivocada, pontualmente na composição utilizada de código 90778 – Engenheiro Civil
de obra Pleno com Encargos complementares, considerando que:
A composição de Administração Local, a qual a sua unidade na Planilha Orçamentária é
“MÊS”, dispõe 30 (trinta) horas do profissional Engenheiro para cada mês, conforme a
composição utilizada para o custo Engenheiro, extraída do Banco de dados SINAPI –
Data base 08/2021, com localidade Florianópolis, código 90778, indica que cada hora
trabalhada tem o custo unitário de R$ 96,35 e R$ 111,25, desonerado e não desonerado
respectivamente.
03.SEDI.ECOM.101/01

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO

H

INSUMO

2707

H

1,0000000

INSUMO

37372

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

H

1,0000000

INSUMO

37373

H

1,0000000

INSUMO

43462

H

1,0000000

INSUMO

43486

H

1,0000000

COMPOSICAO

95403

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

1,0000000

Portanto, é possível concluir que para cada mês o custo do engenheiro na composição
é o seu custo unitário multiplicado pelas horas trabalhadas, ou seja, R$ 96,35 x 30 horas
= R$ 2.890,50.
Composição

053

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MÊS

SINAPI

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

8.169,63

9.396,63

MES

1

5.279,13

6.059,13

H

30

2.890,50

3.337,50
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Tendo assim, o custo total do item conforme tabela acima, R$ 8.169,63 para cada um
dos 7 meses previstos de obra.
Ressalto ainda, que o item em questão é o item de maior relevância na curva ABC, sendo
o primeiro item da Curva A, conforme tabela abaixo:
1, EXECUÇÃO DA
1.01.0.1. Composição

053

1.06.0.1.

SINAPI

87491

1.13.0.1.

Composição

014

1.03.1.1.

Composição

038

1.06.0.4
.

SINAPI

89048

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MÊS

7,00

910.833,59

5.799,20 40.594,40

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA
CLIMATIZADOR TIPO SPLIT INVERTER PISO/TETO 36.000 BTU/H,
SUPORTES INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2

366,10

106,50 38.989,65

UN

3,00

12.171,88 36.515,64

ESTACA HÉLICE CONTINUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30 MPA E ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL DE
FUNDAÇÕES (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100561)
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM

M

243,00

147,01 35.723,43

M2

732,20

39,35 28.812,07

O equívoco apontado impacta diretamente o valor total estimado para a prestação de
serviços do Lote 1, que foi republicado com o valor de R$ 910.833,59.

PEDIDOS
Em face do exposto, reque-se que seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada
procedente, com efeito de constar no Edital a correção dos valores calculados.
Requer ainda que seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui
pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei
nº 8666/93.

Nestes Termos
Pede Deferimento.
Tubarão, 06 de abril de 2022.
VITAL CONSTRUTORA Assinado de forma digital por
VITAL CONSTRUTORA E
E INCORPORADORA INCORPORADORA
EIRELI:001715670001 EIRELI:00171567000120
Dados: 2022.04.06 14:28:21
20 ________________________
-03'00'

VITAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
DOUGLAS MEDEIROS WESTPHAL
SÓCIO PROPRIETÁRIO
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Protocolo 2- 15.948/2022
De:

KARLA C. - DLC

Para: Representante: Vital Construtora E Incorporadora Ltda
Data: 19/04/2022 às 17:30:49
Setores (CC):
GG

Prezados,
O corpo técnico do Município, através do Sr. Ingo Roberto de Quadra Gonçalves, Engenheiro Civil, em resumo, assim se
pronunciou: "Ressalto que para efeito de proposta, todos os custos apresentados na planilha orçamentária estão corretos". Declarou,
contudo, que foi anexado ao processo o caderno de composições de maneira equivocada. No entanto, tal fato em nada feriu os
princípios de competitividade e isonomia do processo, manifestando-se, ainda, pela manutenção das regras do edital.
At.te,
_
Karla Vitoreti Cipriano
Diretora de Licitações e Contratos
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Tunápolis
Prefeitura
CONTRATO Nº 69/2022

Publicação Nº 3840205

CONTRATO Nº 69/2022
Pelo presente instrumento de contrato em regime de execução parcelada, o MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS, Estado de Santa Catarina,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua João Castilho n.111, Centro, na cidade de Tunápolis - SC, com CNPJ sob nº
78.486.198.0001-52, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr: Marino José Frey, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 506.483, inscrito no CPF nº 345.967.559-49, residente e domiciliado na Rua 25 de Julho, nº 100, no Município de Tunápolis/SC,
doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa BORDO ENGENHARIA LTDA ME, estabelecida na Avenida Cerro Largo,
nº 474, Sala 02, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 25.299.551/0001-29, representado neste ato pelo sócia administradora Sra. Fernada Naue,
brasileiro, portador do CPF nº 031.193.110-30 cédula de identidade nº 1108304765 residente e domiciliado na Tunápolis - SC e doravante
denominado CONTRATADA resolvem celebrar o presente contrato em decorrência do Processo Licitatório na Modalidade de Tomada de
Preços para Obras e Serviços de Engenharia n° 06/2022, e de conformidade com o que preceitua a Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993
atualizada, mediante sujeição mútua às seguintes cláusulas contratuais:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS
1.1 - Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação antes
nominado, inclusive a proposta pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 - CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS DESTE CONTRATO.
Item

Quantidade

Unid.

Preço Máximo

1

1,00

UND

388.572,77

Especificação
CONTRATAÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS.

3.0 CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO
3.1 - O prazo para a conclusão dos serviços será de 180(cento e oitenta dias) dias contar da expedição da Ordem de Serviço.
3.2 – Os serviços deverão ter início após a emissão da Ordem de Serviço.
3.3 - Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela Contratada. Os materiais deverão ser de primeira qualidade, obedecendo às especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
3.4 - A execução da obra deverá ser rigorosamente de acordo com as especificações e demais elementos técnicos relacionados no Edital
sendo que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se constarem de propostas por escrito e aprovada por esta Municipalidade.
3.5 - O Diário de Obras deverá ser constituído em duas vias, sendo a primeira destinada à fiscalização do Município e a segunda à empresa,
cujo termo de abertura se dará no início das obras, devendo ser visado, na oportunidade, pelo responsável técnico da empresa contratada
e pelo Engenheiro responsável do Município.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O preço total ajustado para a execução do objeto constante da cláusula segunda será de R$ 388.572,77(Trezentos e oitenta e oito mil,
quinhentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos) sendo custo com mão de obra de R$ 117.000,00(Cento e dezessete mil reais)
e material de R$ 271.572,77(Duzentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos).
4.2 O pagamento será efetuado, conforme cronograma físico-financeiro da administração municipal após apresentação de nota fiscal e laudo
de conclusão, podendo ocorrer pagamentos parciais mediante laudo de execução a ser emitido pelo Setor de Engenharia do Município de
Tunápolis.
4.3 Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de
acordo com as condições previstas nas especificações e nas normas contidas neste edital e demais documentos da licitação, constituindo
assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.
4.4 - O pagamento será efetuado mediante o recebimento da nota fiscal e apresentação pela contratada dos seguintes documentos:
- 1ª Via do “Diário da Obra” devidamente assinado pelo fiscal do Município, do período correspondente.
- Cópia da GFIP mensal vinculada a matrícula da Obra, do mesmo período e o respectivo comprovante de recolhimento para o Regime Geral
de Previdência Social;
- Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS do período;
- Cópia das Negativas de débito com o FGTS, Municipal, Estadual, Federal e Trabalhista.
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4.5 - Não serão admitidos adiantamentos e, os pagamentos não realizados no prazo previsto no item 16.1 do edital, serão atualizados e
compensados financeiramente conforme o disposto no art. 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina, a partir da data prevista para
pagamento até a data do efetivo pagamento.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE
5.1 - Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do
artigo 65, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS E VIGÊNCIAS
6.1 - O prazo de execução para a conclusão da obra é 180(cento e oitenta dias) a contar da expedição da ordem de serviço.
6.1.1 - Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21/06/93.
6.2 - Os atrasos na execução da obra tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início e conclusão, somente serão justificáveis quando
decorrerem de casos fortuitos ou de força maior ou de fatos de responsabilidade desta Municipalidade e serão considerados quando forem
anotados no Diário de Obras.
6.3 - Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais serão encaminhados por escrito a esta
Municipalidade um dia após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, 10 ( dez
) dias antes de findar o prazo final e, em ambos os casos com justificação circunstanciada, com documentos comprobatórios, análise e
justificativa da fiscalização.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
7.1 Os recursos financeiros(próprios do Município) serão atendidos pelas dotações dos orçamentos vigentes, classificadas e codificadas
sinteticamente sob o número: 121 da Prefeitura Municipal de Tunápolis, do ano de 2022.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
8.1 - O Município por seus responsáveis, fornecerá informações úteis, boas e necessárias, a perfeita execução da obra com vistas à execução
do objeto deste Contrato, bem como, efetuarão o respectivo pagamento na data e condições aqui estabelecidas.
8.2 - Efetuar o pagamento ajustado;
8.3 - Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará, pelo fornecimento de equipamento, materiais, mão de obra, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da
realização destes serviços, causados a esta Municipalidade ou a terceiros.
9.2 - A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra.
9.3 - A CONTRATADA deverá providenciar, às suas custas, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como
os reparos que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.
9.4 - A CONTRATADA deverá providenciar, às suas custas, o fornecimento da placa indicativa da obra, bem como a aprovação pelos poderes
competentes ou companhias concessionárias de serviços públicos, quando for o caso, de todos os componentes dos projetos.
9.5 - A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão feitas por técnicos desta Municipalidade,
fornecendo as informações e demais elementos necessários.
9.6 - A CONTRATADA deverá providenciar e entregar junto ao setor de Engenharia do município, a Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) da execução da obra de forma discriminada, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos após emissão da Ordem de Serviço.
9.7 - A CONTRATADA deverá assumir integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da execução
dos serviços.
9.8 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo.
9.9 – A CONTRATADA deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo com o previsto no inciso
V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.
9.10 - A CONTRATADA deverá Colocar e Manter a disposição, no canteiro de Obras, o “Diário da Obra”.
9.11 - A CONTRATADA deverá garantir, durante a execução das obras, a continuidade e a segurança do tráfego; a proteção e a conservação
dos serviços executados; e, sinalizar e manter a vigilância necessária à segurança do trânsito. Todas as frentes de serviço em obras ou não,
deverão ser ostensivamente sinalizadas; inclusive cabendo à empresa contratada, a responsabilidade por qualquer dano causado à terceiros, no período compreendido desde o início da obra até a entrega definitiva da mesma.
9.12 - A CONTRATADA deverá fazer a matrícula da obra junto a Previdência Social, entregando cópia da mesma para o município.
9.13 - Comunicar antecipadamente o MUNICÍPIO, da necessidade de bloqueio de vias, devendo aguardar aprovação para sua efetiva execução.
9.14. A licitante contratada responderá pela solidez e segurança do objeto da presente licitação, durante o prazo de 5 (cinco) anos, contados
a partir da data da conclusão das mesmas, em conformidade com o artigo 618, do Código Civil Brasileiro (Lei Federal nº 10.406/2002).
CLAÚSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
10.1 - Este Contrato vincula-se ao Edital de Tomada de Preços Nº 71/2022 para Obras e Serviços de Engenharia n° 06/2022, para todos os
efeitos legais e jurídicos, aqueles consignados na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada, com as alterações posteriores, especialmente nas dúvidas, contradições e omissões.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
11.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município poderá aplicar as seguintes sanções, com base em processo administrativo
e garantindo-se o direito do contraditório e da ampla defesa:
11.1.1 - Advertência, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, e/ou nas faltas leves que não acarretem prejuízos de monta à execução do contrato, não eximindo o advertido das demais sanções
ou multas;
11.1.2 - Multas de:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução parcial e;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total.
11.1.3 - Suspensão, por até 2 (dois) anos, de participação em licitações do Município, no caso de inexecução parcial ou total do contrato,
sendo aplicada segundo a gravidade e a inexecução decorrer de violação culposa da contratada;
11.1.4 - Declaração de Inidoneidade para participar de licitação e contratar com Órgãos Públicos, quando a inexecução do contrato decorrer
de violação dolosa da contratada, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação,
na forma da legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EVENTUAL ATRASO DO MUNICÍPIO
12.1 - Eventuais atrasos nos pagamentos serão remunerados utilizando-se os mesmos critérios que o Município utiliza para penalizar os
atrasos nas suas receitas de parte dos contribuintes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, á autoridade superior àquela que aplicou a
sanção, ficando a mesma sobrestada, até o julgamento do pleito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1 - A fiscalização da execução da obra será feita por esta Municipalidade, a qual caberá verificar se no seu desenvolvimento estão
sendo cumpridos os termos de contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos de faturas,
substituição de materiais, alterações de projetos, solucionar problemas executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem
necessários para a fiel execução dos serviços Contratados.
14.2 - A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra e será exercido no interesse exclusivo desta
Municipalidade e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, por qualquer irregularidade.
14.3 - O documento hábil para a comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução da
obra será o DIÁRIO DE OBRAS.
14.4 - Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições serão recebidos provisoriamente pela fiscalização e pelos responsáveis
pelo seu acompanhamento, que lavrarão o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.
14.5 - A Contratada fica obrigada a manter as obras e serviços por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo,
em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
14.6 - Decorridos trinta (30) dias do Termo de Recebimento Provisório, se os serviços de correção das anormalidades porventura verificadas
forem executados e aceitos pela fiscalização, será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
14.7 - Aceita a obra e serviços, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, correção e segurança nos trabalhos, subsiste na forma
da Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS MEDIÇÕES
15.1 - A medição será elaborada de acordo com o cronograma, sendo obrigatoriamente assinada pelo engenheiro fiscal do município e pelo
responsável técnico da Empresa contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
16.1 - A alteração do contrato dar-se-á nos termos do Art. 65, seus incisos e parágrafos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
atualizada.
16.1.1 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.1.2 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressões resultantes de
acordos celebrados entre os contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO
17.1 - A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelo Artigo 58 e Artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, consolidada.
17.2 – A inexecução e rescisão do Contrato processar-se-á considerando-se:
17.2.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei.
17.2.2 - O Instrumento poderá ser rescindido, unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, atendida sempre a conveniência
administrativa.
17.2.3 - Constituem motivos para rescisão do Contrato:
a) O não cumprimento de Cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de Cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c) A lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a presumir a não conclusão da obra, nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado no início da obra;
e) A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação a Administração;
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto; a associação do Contratado com outrem; a cessão ou transferência, total ou parcial, bem
como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital ou contrato;
g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução, assim como as de
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seus superiores;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma do parágrafo 1º, do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666, de
21/06/93, atualizada.
i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;
k) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do Contrato;
l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
m) A ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do Contrato.
17.2.4 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
17.2.5 - Em havendo rescisão administrativa, ficam reconhecidos os direitos do Município, nos termos do artigo 77, da Lei de Licitações.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS
18.1 - O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666 de 21/06/93, e suas alterações.
Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos
princípios gerais do Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Itapiranga (SC), com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele
serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato.
E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo.
Tunápolis- SC 19 de abril de 2022
MARINO JOSÉ FREY
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

BORDO ENGENHARIA LTDA ME
CONTRATADA

LEONARDO I. MASSING MOREIRA
CPF: 010.231.890-54
ENGENHEIRO CIVIL
DECLARO que sou Fiscal do presente Contrato, recebi uma cópia e estou incumbido de fiscalizar o cumprimento do mesmo.
FLÁVIO MARCOS LAZAROTTO.
Assessor Jurídico Município de Tunápolis
OAB/SC 31.520
Testemunhas:
Sheila Inês Bieger
CPF: 020.226.259.60

Cleverson Inácio Kerkhoff
CPF: 918.368.409-34

PROCESSO: 79/2022; SEQUENCIAL: 25; MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. CÓDIGO REGISTRO TCE:
247D351A488B0F8D049AB2A135F6DE3B5C7EEC49

Publicação Nº 3839483

MUNICIPIO DE TUNÁPOLIS
Rua João Castilho n° 111
89.898-000 – TUNAPOLIS – SC

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 247D351A488B0F8D049AB2A135F6DE3B5C7EEC49

Secretaria de Administração/Departamento de Compras
Processo de Compra N°.: 79/2022
Pregão Presencial n°: 25/2022
REGISTRO DE PREÇO
Data Emissão: 19/04/2022
Forma de Julgamento: PELO MENOR PREÇO POR HORA
O Município de Tunápolis– S.C., ESTADO DE SANTA CATARINA, através de sua PREGOEIRA e Equipe de Apoio, comunica aos interessados
que está promovendo o Processo Licitatório REGISTRO DE PREÇO, através da Modalidade de Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO
POR HORA, sob regime de execução parcelada, conforme dispõe a Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Lei Complementar n° 123/2006,
Lei n. 8.666/93 e legislação vigente e pertinente à matéria. Os envelopes de nº 01 contendo as “propostas de preços” e de nº 02, contendo
a “documentação de habilitação” serão recebidos pela Pregoeira, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal, sita a
Rua João Castilho n° 111 – Tunápolis - SC, CEP 89.898-000, até às 8h15min do dia 04 de maio de 2022, iniciando-se a Sessão Pública no
mesmo horário do mesmo dia e local.
Constitui objeto da presente licitação através de REGISTRO DE PREÇO visando a seleção de propostas mais vantajosas para a CONTRATAÇÃO
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DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ILUMINAÇÃO
(INTERNAS E EXTERNAS), INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA GÁS DE COZINHA, PARA RAIOS, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE LÂMPADAS
ORNAMENTAIS, SERVIÇOS A SE REALIZAR NOS LOCAIS PÚBLICOS, DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, E DELEGACIA POLICIA CIVIL.
Código registro TCE: 247D351A488B0F8D049AB2A135F6DE3B5C7EEC49
Entrega dos envelopes da habilitação e Proposta até às 8h15min do dia 04 de maio de 2022.
Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone (0xx49) 3632-1122.
Tunápolis/SC,.19/04/2022
Marino José Frey
Prefeito Municipal
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Câmara Municipal
TERMO ADITIVO Nº 02/2022 DE VALOR AO CONTRATO Nº 06/2021

Publicação Nº 3839534

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 06/2021
Segundo termo aditivo que entre si celebram de um lado o CONTRATANTE: Que entre si fazem de um lado o CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TUNAPOLIS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Matriz,
nº 53, Centro, na cidade de Tunápolis - SC, com CNPJ sob nº 03.063.493/0001-05, neste ato representado pela Presidente Sra. ELISABETH
INÊS HEBERLE SCHERER, portadora do RG n° 2.649.683 e CPF n° 938402179-20, residente e domiciliado na Rua Santa Maria, s/n, Bairro
Progresso, na cidade de Tunápolis/SC, denominado de CONTRATANTE e de outro lado a empresa BETHA SISTEMAS LTDA pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.456.865/0001-67, com sede na Rua João Pessoa, nº 134, 1º andar, centro, CEP: 88.801-530
na cidade de Criciúma/SC, ora em diante denominada de Contratada resolvem celebrar o termo aditivo de valor:
Considerando a necessidade dos serviços contratados no contrato celebrado com a BETHA SISTEMAS LTDA, empresa esta denominada
como CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO ao contrato acima mencionado, nos termos da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigações e responsabilidades das partes.
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO: REAJUSTE DE VALOR:
O presente termo aditivo tem por objeto o reajustados dos valores contratuais com base no índice de aumento expressamente previsto
no Contrato nº 66/2021, o reajuste é pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos últimos 12 meses, no
percentual de 11,30%, aplicado a partir da data-base do contrato, ou seja, proporcionalmente aos dias de contrato que excedem ao décimo
segundo mês da contratação e já integram o novo ano contratual, conforme exposto abaixo:
ITEM

QTDE

UN

APLICATIVOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
12
12
12
12
12
12
12

Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês

Assinaturas
e-social
Tesouraria (Cloud)
Recursos Humanos (Cloud)
Compras (Cloud)
Contabilidade (Cloud)
Transparência (Cloud)
Folha (Cloud)
Atendimento técnico (interno)
Atendimento técnico (externo)
Serviços de implantação

VALOR
Atual R$
100,00
100,00
125,00
135,00
250,00
430,00
205,00
410,00
94,52
147,31
2.587,91

VALOR
REAJUSTADO R$
111,30
111,30
139,13
150,26
278,25
478,59
228,17
456,33
105,20
163,96
2.880,34

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais cláusulas do contrato, por este aditado, permanecem em pleno vigor.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Itapiranga, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Termo de Aditivo
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Aditivo ao Termo aditivo, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma.
Tunápolis – SC, 19 de Abril de 2022.
ELISABETH INÊS HEBERLE SCHERER
PRESIDENTE
CONTRATANTE

BETHA SISTEMAS LTDA
CNPJ sob o nº 00.456.865/0001-67
CONTRATADA

THAÍS RENATA WELTER
Contadora
Fiscal do Contrato
CRISLEINE EIDT
Assessora Jurídica
OAB/SC 46.818
Testemunhas:
Monalisa Schorr 		
CPF: 094.852.659-99

Madalena Hofer Baumgratz
CPF: 986.308.149-34

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2517

Turvo
Prefeitura
DECRETO NO 26/2022, DE 05 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839551

DECRETO No 26/2022, de 05 de abril de 2022
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CMDE - DO MUNICÍPIO
DE TURVO-SC.
SANDRO CIRIMBELLI, Prefeito Municipal de Turvo no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 3º da Lei nº 623/85, de
12.09.1985 e art. 2º, parágrafo único do Capítulo II do Regimento Interno da CMDE, resolve:
NOMEAR
Art. 1º. A Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico do Município de Turvo, Órgão Consultor da Prefeitura Municipal para concessão de incentivos econômicos e estímulos fiscais e que fica constituída pelos seguintes membros:
I – JOSÉ LUIZ BEZ BATTI – Representante do Prefeito Municipal de Turvo
II – VANDERLEI PASINI CÂNDIDO – Encarregado do Setor de Obras da Prefeitura Municipal.
III – PEDRO HENRIQUE ROVARIS DE SOUZA – Assessor Jurídico da Prefeitura.
IV - IDEFONSO MARCELLO – Representante do Lions Clube de Turvo.
V – MOACIR CIDADE DA SILVA – Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Turvo.
VI – MOACIR BENDO – Representante do Sindicato dos Produtores Rurais de Turvo.
VII – JOSIANE ROVARIS PAVEI – Representante da CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Turvo.
VIII – ROGÉRIO DAGOSTIN – Líder da Bancada do Progressistas na Câmara de Vereadores
IX – AFONSO RIBEIRO CASTELLER – Líder da Bancada do MDB na Câmara de Vereadores de Turvo
X – GIOVANI CARLESSI – Representante do PSDB na Câmara de Vereadores de Turvo
XI – SAMUEL NEOTI– Presidente da Câmara de Vereadores de Turvo.
XII – ARLINDO MANENTI – Representante da Coopersulca
XIII – CLÁUDIO FISCHBORN – Representante do Rotary Clube.
Art. 2º. De acordo com o parágrafo único do artigo 2º do regime Interno, fica indicado o Sr. José Luiz Bez Batti, como presidente da referida
comissão.
Art. 3º. De acordo com o artigo 8º do Regimento Interno, o Secretário será eleito dentre os demais membros da comissão.
Art. 4º. O mandato dos membros da comissão será de 01 (um) ano e exercerão trabalhos gratuitos e relevantes para o Município.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Turvo (SC), 05 de abril de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.
Fábio Bardini – Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 27/22, DE 05 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839556

DECRETO Nº 27/22, de 05 de Abril de 2022.
SUPLEMENTA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SANDRO CIRIMBELLI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 5º da Lei
nº 2.454/21 (Lei Orçamentária Anual), de 14.12.2021.
DECRETA
Art. 1º. Fica suplementado o crédito orçamentário vigente da Prefeitura Municipal de Turvo no valor de R$ 424.210,02 (Quatrocentos e vinte
e quatro mil, duzentos e dez reais e dois centavos) assim classificados:
06.01 – SECRETARIA DE EDUCACAO
12.306.0038.2.014 Aquisição de Merenda Escolar
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3.3.90.00.00.00.00.00 0160 (130) Aplicações Diretas ........................................ R$ 74.210,02
07.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
26.782.0044.2.019 Manutenção da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos
3.3.90.00.00.00.00.00 0080 (081) Aplicações Diretas ........................................ R$ 350.000,00
Art. 2°. A execução do disposto no art. 1º correrá à conta do excesso de arrecadação da fonte de recursos da fonte 0080 (recursos próprios) no valor de R$ 350.000,00, apurados no exercício corrente e de R$ 74.210,02 à conta do Superávit do Exercício Anterior, da fonte de
recursos 0160 (recursos da merenda escolar).
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo - SC, 05 de Abril de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.
Fabio Bardini – Secretário de Administração e Finanças.

EXTRATOADITIVOCONTRATO128.2021

Publicação Nº 3840470
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D549771A745F1885A5B4CF013DA9C7490206C992

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TURVO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
2º TERMO ADIVITO AO CONTRATO 128/2021
Objeto: Fica nos termos do pedido prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 128/2021, passando o referido a vencer
em 31/05/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC.
CONTRATADO: MATERIA PRIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Turvo /SC, 28 de fevereiro de 2022.
Sandro Cirimbelli
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 176, DE 28 DE MARÇO DE 2022

Publicação Nº 3839585

PORTARIA Nº 176, de 28 de Março de 2022.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES QUE ESPECIFICA,
SANDRO CIRIMBELLI, Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o
artigo 138, XII, da Lei Orgânica do Município
RESOLVE
Art. 1º - Conceder férias entre o período de 22.03.2022 à 05.04.2022 aos seguintes Servidores:
Período aquisitivo Servidor Matrícula Cargo
08.02.2021 a 07.02.2022 Sabrina Machado Borba 5031 Técnico de Enfermagem
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a contar de 22.03.22. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 28 de Março de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fábio Bardini – Secretário de Administração e Finanças.
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Publicação Nº 3839588

PORTARIA Nº 177 de 28 de Março de 2022.
FAZ EXONERAÇÃO, DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o estabelecido na Lei Complementar nº
009/11 e 010/11, de 24 de Agosto de 2011, e suas alterações
RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a servidora ELIZA ROQUE - CPF n. 068.331.459-97, do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I, matrícula n. 5602,
do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a contar de 25.03.22. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 28 de Março de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fabio Bardini – Secretário de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 178 DE 31 DE MARÇO DE 2022

Publicação Nº 3839593

PORTARIA Nº 178 de 31 de Março de 2022.
FAZ EXONERAÇÃO, DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o estabelecido na Lei Complementar nº
009/11 e 010/11, de 24 de Agosto de 2011, e suas alterações
RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a servidora EDIMARTA STECKERT PALADINI - CPF n. 910.587.169-72, do cargo de PSICOLOGA, matrícula n. 4664, do
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 31 de Março de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fabio Bardini – Secretário de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 179 DE 31 DE MARÇO DE 2022

Publicação Nº 3839595

PORTARIA Nº 179 de 31 de Março de 2022.
FAZ EXONERAÇÃO, DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o estabelecido na Lei Complementar nº
009/11 e 010/11, de 24 de Agosto de 2011, e suas alterações
RESOLVE
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Art. 1º - Exonerar, a servidora FERNANDA PIRES PEREIRA - CPF n. 083.324.029-30, do cargo de PROFESOR IV, matrícula n. 5159, do quadro
de pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 31 de Março de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fabio Bardini – Secretário de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 180, DE 01 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839635

PORTARIA Nº 180, de 01 de Abril de 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO.
SANDRO CIRIMBELLI, Prefeito Municipal de Turvo, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo 6º da Lei n. 1.001/93, de
03 de Maio de 1993, combinado com o artigo 98 e seguintes da Lei nº 1.154/95, de 11 de Dezembro de 1995 (Estatuto dos Servidores
Públicos),
RESOLVE
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio a Servidora SANDRA MARIA FARIAS FIGUEREDO, Matricula n. 1044, exercendo o cargo de AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, nos seguintes períodos: 01.04.2022 a 30.04.2022 referente ao período aquisitivo de 18.01.2002 a 17.02.2007.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 01 de Abril de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fabio Bardini – Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 181, DE 01 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839608

PORTARIA Nº 181, de 01 de Abril de 2022.
FAZ ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA TRANSITÓRIA DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR.
SANDRO CIRIMBELLI, Prefeito Municipal de Turvo no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 44 da Lei Complementar Municipal n. 010/2011;
RESOLVE
Art. 1º - Alterar, de forma temporária e transitória de 30 (Trinta) para 40(Quarenta) horas semanais, a carga horária da servidora abaixo:
Nome Matrícula Função
Caroline Dal Toe Fernandes 5603 Agente Administrativo Escolar
Art. 2º - Alterar, de forma temporária e transitória de 20 (Vinte) para 40(Quarenta) horas semanais, a carga horária da servidora abaixo:
Nome Matrícula Função
Nalva Rejane da Silva 5550 Professor III
Art. 3º - Alterar, de forma temporária e transitória de 40 (Quarenta) para 20(Vinte) horas semanais, a carga horária da servidora abaixo:
Nome Matrícula Função
Alexandra Miguel da Silva 5545 Auxiliar de Ensino da Educação
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 01 de Abril de 2022.
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SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fabio Bardini – Secretária de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 182, DE 01 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839614

PORTARIA Nº 182, de 01 de Abril de 2022.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES QUE ESPECIFICA,
SANDRO CIRIMBELLI, Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o
artigo 138, XII, da Lei Orgânica do Município
RESOLVE
Art. 1º - Conceder férias entre o período de 01.04.2022 à 30.04.2022 aos seguintes Servidores:
Período aquisitivo Servidor Matrícula Cargo
16.03.2021 a 15.03.2022 Alessandra Triches 1219 Professor III
18.02.2021 a 17.02.2022 Maria Aparecida Brina 719 Professor III
01.03.2021 a 28.02.2022 Katia Fernandes Ribeiro Possamai 1206 Professor II
01.03.2021 a 28.02.2022 Katia Carminatti Parolo 869 Professor III
26.02.2021 a 25.02.2022 Maria Goreti Parol 1053 Auxiliar de Serviços Gerais I
12.01.2021 a 11.01.2022 Karina Sartor Demo 4980 Enfermeiro
18.02.2021 a 17.02.2022 Janir Sachet Feltrin 743 Professor III
21.01.2021 a 01.01.2022 Michel Manenti dos Passos 4756 Agente de Proteção da Defesa Civil
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 01 de Março de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fábio Bardini – Secretário de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 183, DE 01 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839622

PORTARIA Nº 183, de 01 de abril de 2022.
NOMEIA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o estabelecido na Lei Complementar nº 10/11 de
24 de Agosto de 2011 e suas alterações,
RESOLVE
Art. 1º - Nomear pelo Processo Seletivo nº 004/2021-SME, os Servidores abaixo relacionados, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para exercerem a função pública de Agente Administrativo Escolar, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público
Municipal, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Nome
Tayssa Inacio Marcelino

CPF
114.767.639-92

Local de Trabalho
Pré escolar Cidade Alta

Art. 2º - Nomear pelo Processo Seletivo nº 004/2021-SME, os Servidores abaixo relacionados, com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, para exercerem a função pública de Agente Administrativo Escolar, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério
Público Municipal, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Nome
Raquel Brina

CPF
073.676.429-64

Local de Trabalho
Pré escolar São luiz
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Art. 3º - Nomear pelo Processo Seletivo nº 004/2021-SME, os Servidores abaixo relacionados, com carga horária de 30 (Trinta) horas semanais, para exercerem a função pública de Auxiliar de Ensino da Educação Infantil, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério
Público Municipal, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Nome
Daniela Americo Favaro

CPF
029.552.939-38

Local de Trabalho
Creche Vania Maria Zacaron Manfredini

Art. 4º - O prazo de contratação em caráter temporário, relacionado no art. 1º desta Portaria, iniciara em 01 de abril de 2022 e encerrará
em 19 de Dezembro de 2022.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 01 de abril de 2022.
SANDRO CIRIMBELI
Prefeito Municipal
Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fabio Bardini – Secretário de Adm. e Finanças.

PORTARIA Nº 184, DE 01 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839624

PORTARIA Nº 184, de 01 de Abril de 2022
ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o estabelecido na Lei nº 8.745/93 e no art. 37 IX
da CF,
RESOLVE
Art. 1º - Admitir, por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional, para exercer a função de Auxiliar de Serviços
Gerais I, com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais, com os vencimentos estabelecidos em Lei:
Nome CPF Local de Trabalho
Flavia de Oliveira Fogaça 118.760.279-59 Cozinha Industrial
Maria Aparecida Monteiro Tomaz 069.871.349-44 Cozinha Industrial
Alessandra Rabello Guedes 086.233.209-56 Creche Vania Maria Zacaron Manfredini
Raiza Milioli 053.587.499-50 Professor II
Art. 2° - O Prazo final para a presente contratação em caráter temporário, de até 30 de Junho de 2022.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 01 de Abril de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fábio Bardini – Secretário de Adm. e Finanças.

PORTARIA Nº 185, DE 04 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839626

PORTARIA Nº 185, de 04 de Abril de 2022.
FAZ ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA TRANSITÓRIA DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR.
SANDRO CIRIMBELLI, Prefeito Municipal de Turvo no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 44 da Lei Complementar Municipal n. 010/2011 e 09/11;
RESOLVE
Art. 1º - Alterar, de forma temporária e transitória de 40 (Quarenta) para 20(Vinte) horas semanais, a carga horária da servidora abaixo:
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Nome Matrícula Função
Pedro Henrique Jorge Vieira Lima 5002 Medico
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 04 de Abril de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fabio Bardini – Secretária de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 186, DE 04 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839667

PORTARIA Nº 186, de 04 de Abril de 2022.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES QUE ESPECIFICA,
SANDRO CIRIMBELLI, Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o
artigo 138, XII, da Lei Orgânica do Município
RESOLVE
Art. 1º - Conceder férias entre o período de 04.04.2022 à 03.05.2022 aos seguintes Servidores:
Período aquisitivo Servidor Matrícula Cargo
02.01.2010 a 01.01.2011 Rogerio Vieira 27 Operador de Equipamento
01.03.2017 a 28.02.2018 Marlene M. Manenti Casteller 1119 Auxiliar de Serviços Gerais I
01.03.2021 a 28.02.2022 Cristina Corrente da S. Feltrin 5068 Técnico em Enfermagem
01.03.2020 a 28.02.2022 Valcir da Silva 970 Técnico em Enfermagem
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 04 de Abril de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fábio Bardini – Secretário de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 187 DE 04 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839628

PORTARIA Nº 187 de 04 de Abril de 2022.
FAZ EXONERAÇÃO, DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o estabelecido na Lei Complementar nº
009/11 e 010/11, de 24 de Agosto de 2011, e suas alterações
RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a servidora MARIA MADALENA PETERLE FELTRIN - CPF n. 578.568.009-25, do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
I, matrícula n. 1227, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 04 de Abril de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fabio Bardini – Secretário de Administração e Finanças.
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PORTARIA Nº 189, DE 04 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839631

PORTARIA Nº 189, de 04 de Abril de 2022
CONCEDE POSSE DE MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
O Prefeito Municipal de Turvo (SC), no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 2.370/19, de 04 de abril de 2019.
RESOLVE
Art. 1º. Conceder Posse a membro efetivo do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Turvo, conforme
segue:
Nome CPF
Monica Baniele Fischborn 064.110.209-73
Art. 2° - O Prazo final para a presente contratação se dará em 10.01.2024.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 04 de Abril de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fábio Bardini – Secretário de Adm. e Finanças.

PORTARIA Nº 191 DE 04 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839638

PORTARIA Nº 191 de 04 de Abril de 2022.
FAZ EXONERAÇÃO, DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o estabelecido na Lei Complementar nº
009/11 e 010/11, de 24 de Agosto de 2011, e suas alterações
RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a servidora LUCIA ANGELA DE FREITAS JOSE - CPF n. 042.648.249-23, do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I,
matrícula n. 5553, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo.
Art. 2º - Exonerar, a servidora ARCANGELA CIQUINEL LAZZARIN PAGANINI - CPF n. 031.564.739-60, do cargo de AUXILIAR DE ENSINO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL, matrícula n. 5465, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo.
Art. 3º - Exonerar, a servidora JESCA GOULART CAETANO DAGOSTIN - CPF n. 081.640.309-02, do cargo de PROFESSOR IV PORTUGUES,
matrícula n. 5554, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 04 de Abril de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fabio Bardini – Secretário de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 192, DE 04 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839639

PORTARIA Nº 192, de 04 de Abril de 2022.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES QUE ESPECIFICA,
SANDRO CIRIMBELLI, Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o
artigo 138, XII, da Lei Orgânica do Município
RESOLVE
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Art. 1º - Conceder férias entre o período de 04.04.2022 à 06.04.2022 aos seguintes Servidores:
Período aquisitivo Servidor Matrícula Cargo
07.05.2020 a 06.05.2021 Janaina da Cruz Costa 1871 Auxiliar de Ensino da Educação Infantil
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 04 de abril de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fábio Bardini – Secretário de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 193, DE 04 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839644

PORTARIA Nº 193, de 04 de Abril de 2022.
FAZ ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA TRANSITÓRIA DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR.
SANDRO CIRIMBELLI, Prefeito Municipal de Turvo no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 44 da Lei Complementar Municipal n. 010/2011 e 09/11;
RESOLVE
Art. 1º - Alterar, de forma temporária e transitória de 20(Vinte) para 40(Quarenta) horas semanais, a carga horária da servidora abaixo:
Nome Matrícula Função
Elisangela Ferreira 5549 Auxiliar de Ensino da Educação Inclusiva
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 04 de Abril de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fabio Bardini – Secretária de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 194, DE 04 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839645

PORTARIA Nº 194, de 04 de Abril de 2022
ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o estabelecido na Lei nº 8.745/93 e art. 37 da CF,
RESOLVE
Art. 1º - Admitir, por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional, para exercer a função de Professor III, com
carga horária de 20 (Vinte) horas semanais, com os vencimentos estabelecidos em Lei:
Nome CPF Local de Trabalho
Terezinha Claudete Angelino 557.836.009-20 Escola Celso Marcon
Cinara Mota da Boit da Rosa 048.262.619-42 Creche Maria Marcon Sartor
Art. 2° - O Prazo final para a presente contratação em caráter temporário, de até 19 de dezembro de 2022.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 04 de Abril de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
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Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fábio Bardini – Secretário de Adm. e Finanças.

PORTARIA Nº 195 DE 07 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839660

PORTARIA Nº 195 de 07 de Abril de 2022.
FAZ EXONERAÇÃO, DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o estabelecido na Lei Complementar nº
009/11 e 010/11, de 24 de Agosto de 2011, e suas alterações
RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a servidora BRISA FEBRAIO - CPF n. 040.045.419-05, do cargo de CONSELHEIRO TUTELAR, matrícula n. 5342, do quadro
de pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo.
Art. 2º - Exonerar, a servidora JULIANA ZACCARON ROZA - CPF n. 040.478.899-89, do cargo de CONSELHEIRO TUTELAR, matrícula n. 4759,
do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo.
rt. 3º - Exonerar, a servidora LOISLENE FERNANDES FERREIRA - CPF n. 074.816.489-80, do cargo de CONSELHEIRO TUTELAR, matrícula
n. 4759, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 07 de Abril de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fabio Bardini – Secretário de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 196, DE 11 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839648

PORTARIA Nº 196, de 11 de Abril de 2022.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES QUE ESPECIFICA,
SANDRO CIRIMBELLI, Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o
artigo 138, XII, da Lei Orgânica do Município
RESOLVE
Art. 1º - Conceder férias entre o período de 11.04.2022 à 25.04.2022 aos seguintes Servidores:
Período aquisitivo Servidor Matrícula Cargo
11.04.2022 a 25.04.2022 Elizeu Coelho Raupp 4964 Diretor de departamento de Compra
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 11 de Abril de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fábio Bardini – Secretário de Administração e Finanças.
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Publicação Nº 3839661

PORTARIA Nº 197, de 11 de Abril de 2022.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES QUE ESPECIFICA,
SANDRO CIRIMBELLI, Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o
artigo 138, XII, da Lei Orgânica do Município
RESOLVE
Art. 1º - Conceder férias entre o período de 11.04.2022 à 10.05.2022 aos seguintes Servidores:
Período aquisitivo Servidor Matrícula Cargo
07.12.2013 a 06.12.2014 Roberto Bardini 1041 Motorista II
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 11 de Abril de 2022.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.
Fábio Bardini – Secretário de Administração e Finanças.
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União do Oeste
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 40/2022 - DISPENSA Nº 15/2022

Publicação Nº 3840023

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DAAFCA712485FE5C98262AFA9C65A45BA0289889

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2022
Código registro TCE: DAAFCA712485FE5C98262AFA9C65A45BA0289889
PROCESSO ADM. Nº.: 40/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS Nº.: 15/2022
Forma de Julgamento: Menor Preço por Item

CONSIDERANDO o disposto no art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), o Município de União do Oeste manifesta
interesse na seguinte contratação:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MUNICIPIO DE UNIÃO DO OES-TE/SC.
Item

01

Unid. Quant.

Descrição

Und

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORARIO, PARA AS FUNÇÕES DOS SEGUINTES CARGOS: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS
INICIAIS 1º AO 5º, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR ADJUNTO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL, FARMACÊUTICO
E EDUCADOR SOCIAL. A REFERIDA CONTRATAÇÃO COMPREENDE OS SERVIÇOS DE: ELABORAÇÃO DE EDITAL, INSCRIÇÃO DE
CANDIDATOS, ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS PARA OS CARGOS ACIMA DESCRITOS; FORNECIMENTO DE
RESULTADOS; CONTRATAÇÃO DE FISCAIS; JULGAMENTO E RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS E OUTRAS ATIVIDADES
INERENTES À ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

01

Deste modo, fica concedido o prazo de 03 (três) úteis (25/04/2022 a 27/04/2022) para a apresentação de propostas adicionais por eventuais
interessados, nos termos da especificação do objeto acima referido.
Eventuais interessados poderão encaminhar proposta de forma eletrônica para o e-mail compras@uniaodooeste.sc.gov.br, bem como de
maneira presencial no endereço sito à Avenida São Luiz, 531, Centro, União do Oeste/SC (horário: 07h30min às 11h30min e das 13h00min
às 17h00min).
União do Oeste, 19 de abril de 2022.
VALMOR GOLO
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 41/2022 - DISPENSA Nº 16/2022

Publicação Nº 3840523

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DED8B24C4DA0C65D566FFFF324479B0B44E644FD

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2022
Código registro TCE: DED8B24C4DA0C65D566FFFF324479B0B44E644FD
PROCESSO ADM. Nº.: 41/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS Nº.: 16/2022
Forma de Julgamento: Menor Preço por Global.

CONSIDERANDO o disposto no art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), o Município de União do Oeste manifesta
interesse na seguinte contratação:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NAS COMUNIDADES LINHA PARAFUSINHO E LINHA BONITA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO
OESTE/SC.
Item

Unid.

Quant.

Descrição
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA POTÁVEL, NA COMUNIDADE LINHA PARAFUSINHO, INTERIOR DO
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE/SC. COMPREENDENDO: MEMORIAL
DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,
LEVANTAMENTO DE REDE ADUTORA, PROJETO DE EQUIPAMENTOS,
RESERVATÓRIO E TRATAMENTO DE ÁGUA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E
LIGAÇÃO DOMICILIARES.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA POTÁVEL, NA COMUNIDADE LINHA BONITA, INTERIOR DO
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE/SC. COMPREENDENDO: MEMORIAL
DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,
LEVANTAMENTO DE REDE ADUTORA, PROJETO DE EQUIPAMENTOS,
RESERVATÓRIO E TRATAMENTO DE ÁGUA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E
LIGAÇÃO DOMICILIARES.

Deste modo, fica concedido o prazo de 03 (três) úteis (25/04/2022 a 27/04/2022) para a apresentação de propostas adicionais por eventuais
interessados, nos termos da especificação do objeto acima referido.
Eventuais interessados poderão encaminhar proposta de forma eletrônica para o e-mail compras@uniaodooeste.sc.gov.br, bem como de
maneira presencial no endereço sito à Avenida São Luiz, 531, Centro, União do Oeste/SC (horário: 07h30min às 11h30min e das 13h00min
às 17h00min).
União do Oeste, 19 de abril de 2022.
VALMOR GOLO
PREFEITO MUNICIPAL
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LICITAÇÃO PROCESSO Nº 38/2022 - PREGÃO Nº 13/2022

Publicação Nº 3839596

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 54A4A7EAAC9BCDE7D47F02F2C17F9AC70557AAAA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 38/2022
PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2022
Código registro TCE: 54A4A7EAAC9BCDE7D47F02F2C17F9AC70557AAAA
1 - DA LICITAÇÃO
1.1 O MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, com sede
na Avenida São Luiz, 531, através de seu Prefeito Municipal Sr. VALMOR GOLO e do
Pregoeiro designado pelo Decreto nº 4.632/2021, comunica os interessados que está
realizando o Processo Licitatório de nº 38/2022 na modalidade Pregão Presencial Nº
13/2022, do tipo menor preço, por item, de conformidade com a Lei 8.666, de 21 de Junho de
1993 e suas alterações posteriores, cuja documentação e proposta devem ser entregues no dia
e hora abaixo especificados, no Departamento de Compras do Centro Administrativo
Municipal de União do Oeste, situado a Avenida São Luiz, 531, Centro – União do Oeste/SC.
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: DIA 06/05/2022
HORÁRIO LIMITE PARA PROTOCOLO: ATÉ ÀS 08:15
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 06/05/2022
HORÁRIO: ÀS 08:30
2 - DO OBJETO
2.1. A presente licitação, na modalidade Pregão Presencial, tem por objeto a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA NA MODALIDADE BALLET E AULAS DE
DESENHO CRIATIVO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PÚBLICO ALVO DA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS INTERESSADOS DO
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE/SC, conforme lista de itens, Anexo I do presente
Edital.
3. 3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Não podem participar da presente licitação, empresas que estejam cumprindo as sanções
previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, no caso de suspensão
desde que sejam penalizadas pela Administração Municipal de União do Oeste – SC, bem
como empresas nas seguintes condições: a) com falência decretada; b) em consórcio; c)
estrangeiras.
3.2. Podem participar da presente licitação todos os interessados que comprovem o
atendimento dos requisitos estabelecidos neste Edital;
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3.3. Não poderão participar na condição de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as
que se enquadram nas hipóteses do Artigo 3° §4° da Lei Complementar 123/2006.
4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO
3.1. Em respeito ao art. 48 da Lei Complementar n. 123/2006 alterada pela Lei
Complementar n. 147/2014 esta licitação destina-se exclusivamente para microempresas
e empresas de pequeno porte, as quais deverão apresentar Contrato Social, Declaração
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Certidão da Junta Comercial ou do
Registro de Pessoas Jurídicas comprovando a qualidade de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte em original ou cópia autenticada.
3.2. Os licitantes não enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte poderão
ofertar propostas, as quais serão consideradas, apenas em caso de inexistir o número mínimo
de três licitantes na condição de microempresas e empresas de pequeno porte, sendo neste
caso, consideradas todas as propostas apresentadas.
3.3. Os envelopes contendo as propostas e os documentos exigidos para habilitação deverão
ser apresentados ao pregoeiro no dia, hora e local da sessão pública designados no preâmbulo
deste Edital, em envelopes distintos e fechados.
3.4. O credenciamento dos participantes deverá ser feito mediante:
-

apresentação de procuração ou carta de credenciamento dos representantes
com firma reconhecida em Cartório (Anexo II);
cópia autenticada em cartório ou por servidor designado da Prefeitura
Municipal de União do Oeste, do contrato social ou documento constitutivo
do licitante e apresentação de documento de identificação do representante
(original e com foto).

3.5 Os referidos documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro sendo que os dois
primeiros serão arquivados no processo e o documento de identificação será devolvido ao
licitante.
3.6. A não apresentação dos documentos para o credenciamento, não inabilitará o licitante,
mas o impedirá de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o impedimento.
3.7 Cada representante poderá representar um único licitante.
3.8. A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no item 1.1 deste Edital,
sendo aceita a remessa por via postal, com aviso de recebimento, desde que seja efetuada a
entrega dos mesmos até o dia e hora indicados para protocolo. A Administração Municipal de
União do Oeste e o Pregoeiro não se responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para o
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licitante, se os envelopes não forem entregues em tempo hábil para protocolização dentro do
prazo estabelecido no item 1.1, no Departamento de Compras desta Prefeitura. Em nenhuma
hipótese serão recebidas propostas e/ou documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.
3.9 No caso da proponente ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), esta
deverá apresentar para credenciamento Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do
licitante, de acordo com o artigo 8º da Instrução Normativa DRNC n° 103/2007, com data de
emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao da data de abertura desta
licitação. As sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão
apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atestando seu enquadramento nas
hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006.
3.10
A empresa que não comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, com a apresentação de um dos documentos acima descritos, não terá direito
aos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006.
3.11

Este(s) documento(s) deverá(ão) ser apresentado(s) obrigatoriamente fora do
envelope 01 – Proposta de Preços.

4 - DA PROPOSTA (ENVELOPE N°01)
4.1. A proposta deverá ser apresentada por item, datilografada ou por impressão em sistema
eletrônico de Processamento de Dados ou manuscrita de forma legível, datada, carimbada e
assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em 01 (uma) via, em envelope opaco e
fechado, de forma a não permitir sua violação, constando na parte externa as seguintes
indicações:
ENVELOPE N°. 01
DA: (EMPRESA):
AO: MUNICIPIO DE UNIÃO DO OESTE
PROCESSO Nº.: ____/____ - LICITAÇÃO Nº.: ______/______
ABERTURA: às _____ HORAS DO DIA _____________________
ENVELOPE “PROPOSTA”
4.2. A proposta deverá ser feita por item, indicando valores unitários e totais, conforme
discriminado na Lista de Itens (ANEXO I) deste Edital.
4.3. Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias consecutivos o prazo de validade das propostas,
nos termos do artigo 6º da Lei Federal nº 10.520/2002 o qual será contado a partir da data da
sessão de abertura dos envelopes nº 01, estabelecida no item 1.1 deste Edital. Na contagem do
prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.
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4.4. Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será implicitamente considerado o
prazo acima.
4.5. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com no máximo duas casas
decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta.
4.6. O preço ofertado será líquido, já inclusos todos os impostos, fretes, embalagens e demais
encargos, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária, devendo ser
discriminado numericamente e preferencialmente por extenso. Nos preços finais deverão estar
incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas administrativas e operacionais,
fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais
e comerciais ou ainda fornecimento de peças, mão-de-obra, trabalho em sábados, domingos e
feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da
presente Licitação assim como as despesas eventuais com assistência técnica para prestação
da garantia.
4.7. Havendo discordância entre preços unitários e totais, resultantes de cada item,
prevalecerão os primeiros.
4.8. Deverá ser indicada a marca, e outros elementos necessários, à perfeita identificação do
Objeto licitado.
5 - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N°2)
5.1. A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos:
5.1.1 Habilitação Jurídica:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos da última eleição e posse de seus administradores. No ato constitutivo deverão
estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades compatíveis com a
natureza e objeto da licitação. (o mesmo fica dispensado caso tenha sido apresentado para o
credenciamento).
5.1.2 - Habilitação Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;
d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa
ao Município da sede do licitante;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do
FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por
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Lei;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT (perante a Justiça do Trabalho);
5.1.3 - Qualificação Econômica – Financeira:
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (recuperação judicial), expedida pelo
Distribuidor da sede Licitante, com data de emissão de até 60 (sessenta) dias antes da data
para protocolo dos envelopes; Atenção: A presente certidão é valida desde que
apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema
eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br. Quando se tratar
de pessoa jurídica com sede no Estado de Santa Catarina.
5.1.4 Declarações e outros:
a) Declaração do licitante de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em
face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do
artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da
referida Lei, constante do Anexo V.
5.1.5. Para as aulas de DANÇA MODALIDADE BALLET:
a) Indicação do Profissional que irá ministrar as aulas, bem como comprovação de vínculo
empregatício com a empresa licitante - CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social).
Constante do Anexo VII.
b) Comprovante de curso de ballet Master Class e ballet infantil, em nome do profissional que
irá ministrar as aulas;
c) Apresentação de no mínimo um atestado de capacidade técnica emitido por empresa de
direito público ou privado em nome do profissional que irá ministrar as aulas, que comprove a
execução do serviço compatível com o objeto licitado;
5.1.6. Para as aulas de DESENHO CRIATIVO:
a) Indicação do Profissional que irá ministrar as aulas, bem como comprovação de vínculo
empregatício com a empresa licitante, constante do Anexo VII.
b) Comprovante de curso superior em Artes Visuais – Licenciatura, ou atestado de conclusão
do mesmo em nome do profissional que irá ministrar as aulas;
c) Apresentação de no mínimo um atestado de capacidade técnica emitido por empresa de
direito público ou privado em nome do profissional que irá ministrar as aulas, que comprove a
execução do serviço compatível com o objeto licitado.
5.2 Para a comprovação da habilitação será verificada a existência de registro impeditivo de
contratação da(s) empresas declarada(s) vencedora(s), no seguinte cadastro:
a) A habilitação dos licitantes, fica condicionada ainda, a consulta efetuada pela
Administração Pública Municipal no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
(CEIS), ressaltando que em caso de ter sido declarada inidônea em outros entes públicos,
referida empresa não estará habilitada para participar da licitação (art. 23, Lei Anticorrupção).
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5.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar:
5.3.1. Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço
respectivo;
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
5.3.1.1 Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, ou viceversa, deverão ser apresentados na licitação os documentos de habilitação de ambas,
ressalvados aqueles que pela própria natureza ou em razão de centralização de recolhimentos,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
5.3.1.2 A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade fiscal,
citados no item 5.1.2, centralizados junto à matriz desde que apresente documento que
comprove o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido pelo órgão
respectivo, ou que conste na certidão a validade para a matriz e para as filiais.
5.4.2. Os documentos relativos à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, ou cópia acompanhada do
original para autenticação por membro da Comissão Permanente de Licitações, ou servidor
designado da Prefeitura Municipal de União do Oeste, ou por publicação em órgão da
imprensa oficial.
5.4.3. Os documentos para habilitação deverão, de preferência, ser entregue numerados,
seqüencialmente, e na ordem indicada, a fim de permitir maior rapidez na conferência e
exame correspondentes.
5.4.4. As empresas licitantes interessadas que não apresentarem os documentos exigidos, ou
que os apresentarem incompletos, incorretos ou em desacordo com o exigido, ou com borrões,
rasuras, entrelinhas, cancelamento em partes essenciais sem a devida ressalva, não serão
habilitadas.
5.4.5 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida no item 5.1, mesmo que os documentos exigidos relativos à
regularidade fiscal e trabalhista, apresentem alguma restrição.
5.4.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco dias) úteis, prorrogável por igual período, a critério da
Administração Pública, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou
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parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
5.4.7. A não regularização da documentação no prazo previsto no Item 5.4.6, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
5.5. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em envelope
fechado, constando na parte frontal, as seguintes indicações:
ENVELOPE N°. 02
DA: (EMPRESA)
À:
PROCESSO Nº.: ___/_____ - LICITAÇÃO Nº.: _____/______
ABERTURA: às _____ HORAS DO DIA ____________________
ENVELOPE “HABILITAÇÃO”
5.4. Quando as certidões apresentadas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo
competente órgão expedidor, será adotada a vigência de 90 (noventa) dias consecutivos,
contados a partir da data de sua expedição. Não se enquadram nesse dispositivo os
documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade.
6 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. Declarada a abertura da Seção pelo Pregoeiro e concluída a fase de credenciamento dos
licitantes, estes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação deste Edital e da Lei Complementar n.º 123/2006, artigos 3º, 42 a 45,
se for o caso (ANEXO III).
6.1.2. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte tenha os documentos de
regularidade fiscal irregulares, deve na declaração fazer a correspondente ressalva.
6.1.3. A referida declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes nº 01 e 02.
6.1.4. Em seguida proceder-se-á ao encaminhamento dos envelopes de propostas e
documentação às mãos dos licitantes presentes, a fim de que constatem a inviolabilidade dos
mesmos, para posterior abertura.
6.2. O critério de julgamento deste pregão será o de MENOR PREÇO GLOBAL.
6.2.1. O pregoeiro analisará a aceitabilidade das propostas.
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6.2.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste Edital e que
forem superiores aos valores máximos previstos por item no Termo de Referencia, anexo a
este Edital.
6.3. Será classificada a proposta de menor preço e aquelas que apresentarem preços superiores
em até 10% (dez por cento) em relação à de menor preço, para a etapa de lances verbais.
6.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas
subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. No caso de empate no preço,
serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
6.5. No curso da sessão pública, o Pregoeiro dará abertura à etapa de lances, e convidará
individualmente os participantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances
verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e assim sucessivamente, até a
proclamação do vencedor.
6.6. Na ocorrência de empate dentre os classificados para participarem dos lances verbais,
participará da etapa de lances as duas propostas empatadas e a ordem seqüencial para esses
lances será definida por meio de sorteio.
6.7. A oferta de lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao
licitante na ordem decrescente dos preços, sendo vedada sua oferta com vista ao empate, bem
como a substituição da marca do produto que consta na proposta, ou o uso de mais de duas
casas após a vírgula.
6.8. O pregoeiro poderá no início da sessão:
•
•
•

definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser
reduzidos, podendo alterar os parâmetros durante a sessão;
estabelecer o tempo para oferecimento dos lances verbais;
permitir a comunicação dos representantes dos licitantes com terceiros não presentes à
sessão através de aparelhos de telefone celular e outros.

6.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na
exclusão do licitante das etapas futuras de lances verbais e na manutenção do último preço por
ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
6.9.1. A Exclusão do licitante dentro do estabelecido no subitem anterior o impedirá de dar
novos lances verbais, mas não o excluirá do certame, podendo em caso de inabilitação do
licitante vencedor vir a ser consultado pelo pregoeiro para negociação, desde que o segundo
menor preço seja o seu e assim sucessivamente.
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6.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados.
6.11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.13. Após a manifestada intenção dos participantes em encerrar a oferta de lances verbais, o
Pregoeiro dará direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme obriga a Lei Complementar n.º 123/2006.
6.13.1. O direito de preferência será exercido da seguinte maneira:
-

A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar proposta
igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem
classificada, poderá oferecer lance inferior a esta proposta, de forma verbal,
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após ter-lhe sido dado o direito de
preferência, sob pena de preclusão;

-

Ocorrendo a oferta de lance inferior, o objeto licitado será adjudicado em
seu favor;

-

Não ocorrendo a manifestação de lance pela microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma acima descrita, serão convocadas as remanescentes
que estejam próximas da melhor proposta em 5% (cinco por cento), na
ordem classificatória, para exercício do mesmo direito.

-

No caso de empate dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, que estejam no raio de 5% (cinco por cento),
será realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.

-

Na hipótese de não oferecimento de lances nos termos acima previstos, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

-

O direito de preferência somente se aplicará quando a proposta mais bem
classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

-

A microempresa ou empresa de pequeno porte que não estiver presente à
sessão do pregão perderá o direito de preferência, uma vez que o mesmo é
exercido de forma oral e na presença dos demais participantes.
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6.14. Encerrada então a etapa de lances, serão classificadas as propostas válidas selecionadas
e as não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se
para as selecionadas o último preço ofertado. O Pregoeiro verificará a aceitabilidade da
proposta de valor mais baixo comparando-o com o valor de mercado, decidindo
motivadamente, a respeito.
6.15. Sendo considerada aceitável a proposta do licitante que apresentou o menor preço, o
Pregoeiro procederá à abertura do envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do
atendimento das condições de habilitação. Constatada a conformidade da documentação com
as exigências impostas pelo edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o
objeto.
6.16. Se o licitante, que não esteja sob o benefício do Estatuto da Micro e Pequena Empresa,
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro o inabilitará e examinará as ofertas
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor. Se a oferta deste não for aceitável por apresentar preço excessivo, o
Pregoeiro poderá negociar com o licitante vencedor, com vistas a obter preço melhor.
6.17. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o
vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e
motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante.
6.17.1. A intenção de recorrer e os motivos apresentados pelo recorrente deverão ser
registrados na ata da Sessão Pública.
6.17.2. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizarse-á como renúncia ao direito de recorrer.
6.18. Sendo vencedora micro ou pequena empresa, sob os efeitos dos benefícios do Estatuto
da Micro e Pequena Empresa e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual
período a critério da Administração Pública, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.19.1. A sessão será suspensa e ficará registrado em ata dia e horário para apresentação dos
documentos e reabertura da sessão, quando se dará continuidade ao procedimento licitatório,
com interposição de recurso motivado e imediato, nos temos do item 7 deste Edital, sob pena
de decadência do direito.
6.19.2. O benefício deste item se aplica apenas aos documentos de regularidade fiscal e
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trabalhista, não sendo válido para os demais.
6.19.3. A Não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará em decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, bem
como em cancelamento da declaração de vencedor.
6.20. Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo
de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas,
na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos
recursos interpostos.
6.20.1. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes
presentes. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data
para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes
presentes.
6.20.2 Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante desatender
às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
6.20.3 Observando-se o disposto no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, excepcionalmente, o
pregoeiro poderá suspender a Sessão Pública para realizar diligências visando esclarecer
dúvidas surgidas acerca da especificação do objeto ou da documentação apresentada.
6.20.4 Caso todas as propostas sejam julgadas desclassificadas (antes da fase de lances
verbais) ou todas as licitantes sejam inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o
prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas ou de nova documentação,
escoimadas das causas que ensejaram a sua desqualificação (art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93).
6.20.5. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o
vencedor, proporcionando a seguir a oportunidade às licitantes para que manifestem a
intenção de recorrer, registrando na ata da Sessão a síntese de suas razões e a concessão do
prazo de 03 (três) para a apresentação das razões de recurso, bem como o registro de que
todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões do
recurso em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
6.20.6. A falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito
de recurso por parte da licitante e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao
vencedor.
6.20.7. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.
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7. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
7.1. Até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer empresa interessada em participar da licitação poderá impugnar o ato convocatório
do Pregão.
7.1.1. A impugnação será dirigida ao Departamento de Compras desta Prefeitura, que a
encaminhará, devidamente informada, à Autoridade Competente para apreciação e decisão.
7.2. Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão do Pregão, terá ela o prazo
de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso.
7.3. O recurso deverá ser dirigido ao Pregoeiro que poderá reconsiderar sua decisão, ou, fazêlo subir, devidamente informado, para apreciação e decisão.
7.4. As demais licitantes já intimadas na Sessão Pública acima referida terão o prazo de 03
(três) dias para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da
recorrente.
7.5. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de
admissibilidade dos recursos.
7.6. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e
ao encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
7.7. O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
7.8. O(s) recurso(s) será(ão) encaminhados ao Prefeito Municipal, devidamente informado,
para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do
recurso.
7.9. Decididos os recursos o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto do certame à licitante
vencedora.
8. DA HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO
8.1 No julgamento das propostas, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que
apresentar(em) o MENOR PREÇO POR ITEM, desde que atendidas as especificações
constantes deste Edital.
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8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no
artigo 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, a classificação será feita, obrigatoriamente, por
sorteio, que será realizado na própria Sessão.
8.3. A adjudicação do objeto deste PREGÃO será formalizada pelo(a) Pregoeiro(a), PELO
MENOR PREÇO POR ITEM, à(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) seja(m) considerada(s)
vencedora(s).
8.4. O resultado da licitação será homologado pela Autoridade Competente.
8.5. Após, determinará a convocação dos vencedores para a assinatura do Contrato
Administrativo, desde que obedecidos os termos deste edital.
9. DO CONTRATO E RESPECTIVA VIGÊNCIA

9.1. Após a homologação do resultado, será(ão) a(s) vencedora(s) notificada(s) e
convocada(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar(em) o pertinente contrato
(minuta constante no Anexo), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no item 13, deste Edital.
9.2. A vigência do contrato decorrente desta licitação será a contar da data de assinatura do
contrato constante em anexo a este edital até 31/12/2022.
9.3. Caso o contrato, por qualquer motivo, não venha a ser assinado, a licitante subsequente,
na ordem de classificação, será notificada para nova Sessão Pública, na qual o pregoeiro
examinará a sua proposta e qualificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda ao edital, podendo o pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido preço melhor.
10. DO PRAZO, FORMA DE RECEBIMENTO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
10.1 As aulas deverão ser ministradas semanalmente sendo: 4 horas semanais de aulas de
dança na modalidade ballet. E 3 horas semanais de aulas de desenho criativo. Conforme
cronograma de horários definidos pela secretaria de Assistência Social.
10.2 O Curso será ministrado no Centro de Múltiplo Uso do Município de União do Oeste SC.
10.3 A realização do curso será acompanhado por servidor da Prefeitura Municipal de União
do Oeste. No caso de constatar-se qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos serviços
prestados em relação a proposta da contratada ou em relação às condições do expressas no
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contrato, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às penalidades
constantes no contrato.
11 - DO PAGAMENTO
11.1. O MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE se compromete a efetuar o pagamento por
horas trabalhadas a serem pagas até o dia 10 do mês subsequente, mediante apresentação de
nota fiscal, devidamente recebida e aceita pelo Município.
11.2. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação correrão à
conta da Dotação do orçamento municipal vigente, com as seguintes classificações:
Órgão – 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade - 01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto Atividade – 2.047 – MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
CÓD. RED.: 48 – APLICAÇÕES DIRETAS: 3.3.90.00.00.00.00.00
11.3. Se o fornecedor não possuir conta bancaria no Banco do Brasil, as despesas de
DOC/TED serão por conta do fornecedor.
11.4. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário, em conta corrente de
titularidade da CONTRATADA.
12 - DA INEXECUÇÃO e RESCISÃO
12.1. A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua
rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e
posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que
caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.
12.2. A rescisão contratual poderá ser:
12.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
12.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
13 - PENALIDADES
13.1 A recusa imotivada do adjudicatário em assinar o Instrumento Contratual no prazo
assinalado neste edital, sujeitá-lo-á à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, contada a partir do primeiro dia após ter expirado o prazo que teria para assinar o
contrato, nos termos do item 9.1 do presente instrumento convocatório.
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13.2. Entende-se por valor total do contrato o montante dos preços totais finais oferecidos
pela licitante após a etapa de lances, considerando os itens do objeto que lhe tenham sido
adjudicados.
13.3. A penalidade de multa, prevista no item 13.1 deste edital, poderá ser aplicada,
cumulativamente, com as penalidades dispostas na Lei nº 10.520/2002, conforme o art. 7, do
mesmo diploma legal.
13.4. A Administração Municipal de União do Oeste poderá deixar de aplicar as penalidades
previstas nesta cláusula, se admitida as justificativas apresentadas pela licitante vencedora,
nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei
nº 8.666/1993.
13.5. Sem prejuízo das sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a empresa
contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa:
13.6. Pelo atraso injustificado na execução do contrato, sujeita-se a CONTRATADA à
penalidade de multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da
obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).
13.7. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/2002 e Lei Federal 8.666/1999, multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o
valor do Contrato ou da parte não cumprida.
13.8. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para
complementação ou realização da obrigação não cumprida.
13.9. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 13.6 e 13.7 será
o valor inicial do Contrato.
13.10. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e,
consequentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura
Municipal de União do Oeste.
13.11. Sem prejuízo das penalidades de multa, fica a contratada que não cumprir as cláusulas
contratuais, sujeitas ainda:
13.11.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a dois anos.
13.11.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou
anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
14.2. A apresentação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
14.3. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação
regedora, em especial a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada, Lei 10.520, de 17
de julho de 2002 e o Decreto Municipal N.º 206/2007.
14.4 Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes
farão constar em sua documentação endereço eletrônico (e-mail), número de telefone e fax,
bem como o nome da pessoa indicada para contatos.
14.5. A Administração Municipal de União do Oeste reserva-se o direito de filmar e/ou gravar
as Sessões Públicas deste Pregão.
14.6. Informações verbais prestadas por integrantes da Administração Municipal de União do
Oeste não serão consideradas como motivos para impugnações.
14.7. No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93.
14.8. Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste Edital
com antecedência de quinze (15) minutos do horário previsto.
14.9. É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos
direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
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14.10. Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Compras da Prefeitura Municipal
de União do oeste, na Avenida São Luiz – 531, de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:30 e das
13:00 às 17:00 horas ou pelo telefone nº 49 3348 1202.
14.11. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da
presente licitação é o da Comarca de Coronel Freitas, SC, excluído qualquer outro.
15. DOS ANEXOS DO EDITAL
15.1 Faz parte integrante deste Edital:
15.1.1. ANEXO I – Lista de Itens
15.1.2. ANEXO II – Minuta de Carta de Credenciamento;
15.1.3. ANEXO III – Minuta de Declaração Requisitos de Habilitação.
15.1.4. ANEXO IV – Termo de Referencia.
15.1.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de Inidoneidade.
15.1.6. ANEXO VI – Minuta de Contrato.
15.1.7. ANEXO VII - Declaração de Indicação de Profissional
União do Oeste - SC, 18 de abril de 2022.

__________________________
VALMOR GOLO
Prefeito Municipal
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ANEXO I
LISTA DE ITENS
Licitação Processo n.38/2022
Pregão Presencial nº 13/2022
Nome da Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Apresentamos nossa proposta para AULAS DE DANÇA NA MODALIDADE BALLET E
AULAS DE DESENHO CRIATIVO, acatando todas as estipulações consignadas, conforme
abaixo:
Objeto...: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA NA MODALIDADE BALLET
E AULAS DE DESENHO CRIATIVO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PÚBLICO ALVO DA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS INTERESSADOS DO
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE/SC ***Os valores deverão ser cotados por preços
unitários***
Item

Quant

Unid.

Descrição

1

160

H

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA
NAS MODALIDADES DE BALLET PARA AS CRIANÇAS
DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE, INCLUSIVE
ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. AS AULAS
DEVERÃO SER MINISTRADAS NO CENTRO DE
MULTIPLO USO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTESC, NAS SEGUNDAS -FEIRAS, COM CARGA HORARIA
DE 04 HORAS/AULAS, DISTRIBUIDAS ENTRE OS
TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME
CRONOGRAMA ELABORADO PELA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AULAS DE DESENHO
CRIATIVO, SENDO: DESENHOS REALISTAS, DESENHO
DE
OBSERVAÇÃO,
PERSONAGENS,
FIGURAS
HUMANAS, ANIMAIS E PAISAGEM, TRABALHANDO

2

130 H

Preço
Unit.

Total
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DIFERENTES TÉCNICAS, COM LÁPIS COLORIDO, LAPIS
6B, AQUARELA E MATERIAIS DIFERENCIADOS, PARA
CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, INCLUSIVE
ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULOS. AS AULAS
DEVERÃO SER MINISTRADAS NO CENTRO DE
MULTIPLO USO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTESC, NAS SEGUNDAS FEIRAS, COM CARGA HORÁRIA
DE 3 HORAS/AULAS, DISTIBUIDAS ENTRE OS TURNOS
MATUTINO
E
VESPERTINO,
CONFORME
CRONOGRAMA ELABORADO PELA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Valor total da empresa proponente R$_______________________________
(________________________________________________________________________).
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos,
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim
como despesas com transportes, alimentação e outras quaisquer que incidam sobre a
contratação.
Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.
A VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias
_____________________________________
LOCAL E DATA
_________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRES
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ANEXO II
CARTA DE CREDENCIAMENTO
PREGÃO Nº 38/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA NA MODALIDADE BALLET
E AULAS DE DESENHO CRIATIVO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PÚBLICO ALVO DA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS INTERESSADOS DO
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE/SC.
ABERTURA DIA: 06/05/2022

A ______(nome do licitante)_____________, por seu representante legal, inscrita no
CNPJ sob nº __________________, com sede na ____________________, credencia como
seu representante o Sr. _____(nome e qualificação)___________, para em seu nome
participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formular
propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão
pública de julgamento.
_____________, em ____ de ______ 2022.

____________________________________________
Carimbo e Assinatura do Credenciante
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ANEXO III
DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO Nº 38/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA NA MODALIDADE BALLET
E AULAS DE DESENHO CRIATIVO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PÚBLICO ALVO DA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS INTERESSADOS DO
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE/SC.

A ________(nome do licitante)____________, por seu representante legal, inscrita no
CNPJ sob nº _______, com sede à ___________________________________, nos termos do
artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre
plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos nas cláusulas do Edital em epígrafe.
Declara, também, que conhece os benefícios dos artigos 42 a 45, da Lei Complementar
n.º 123/2006 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa), preenchendo os requisitos para
concessão dos mesmos. (A ser declarado apenas pelo participante que se enquadra no
referido estatuto e pretende usufruir dos benefícios).
_____________, em ____ de ______ 2022.

_______________________________________________
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Carimbo e Assinatura do Representante Legal

ANEXO IV
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO Nº 38/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022
DADOS DO SOLICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO OESTE
ENDEREÇO: Avenida São Luiz, 531 - Centro
FONE: 49 3348 1202
OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS:
Atendimento aos princípios da economicidade e eficiência na PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA NAS MODALIDADES DE BALLET E AULAS
DE DESENHO CRIATIVO, através da competitividade entre empresas do ramo, mediante
regular e adequado processo licitatório, cujo fator preponderante é o “Menor Preço global”.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA NA MODALIDADE BALLET
E AULAS DE DESENHO CRIATIVO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PÚBLICO ALVO DA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS INTERESSADOS DO
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE/SC.
VALOR MÁXIMO ESTIMADO:
O valor máximo para contratação da aulas são os constantes na tabela abaixo:
Item

Quant

Unid.

Descrição

1

160

H

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA
NAS MODALIDADES DE BALLET PARA AS CRIANÇAS
DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE, INCLUSIVE
ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. AS AULAS
DEVERÃO SER MINISTRADAS NO CENTRO DE
MULTIPLO USO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTESC, NAS SEGUNDAS -FEIRAS, COM CARGA HORARIA

Preço
Unit.
80,00

Total
12.800,00
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2

130 H

DE 04 HORAS/AULAS, DISTRIBUIDAS ENTRE OS
TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME
CRONOGRAMA ELABORADO PELA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AULAS DE DESENHO
CRIATIVO, SENDO: DESENHOS REALISTAS, DESENHO
DE
OBSERVAÇÃO,
PERSONAGENS,
FIGURAS
HUMANAS, ANIMAIS E PAISAGEM, TRABALHANDO
DIFERENTES TÉCNICAS, COM LÁPIS COLORIDO, LAPIS
6B, AQUARELA E MATERIAIS DIFERENCIADOS, PARA
CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, INCLUSIVE
ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULOS. AS AULAS
DEVERÃO SER MINISTRADAS NO CENTRO DE
MULTIPLO USO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTESC, NAS SEGUNDAS FEIRAS, COM CARGA HORÁRIA
DE 3 HORAS/AULAS, DISTIBUIDAS ENTRE OS TURNOS
MATUTINO
E
VESPERTINO,
CONFORME
CRONOGRAMA ELABORADO PELA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.

73,00

9.490,00

LOCAL, DATA, HORA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
Serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação, referente ao processo, até as 08:15
horas do dia 06 de maio de 2022, na Secretaria de Administração do município de União do
Oeste.
UNIÃO DO OESTE/SC, em 18 de abril de 2022.

VALMOR GOLO
Prefeito Municipal
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada
pelo Município de União do Oeste/SC que não fomos declarados inidôneos para licitar com o
Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

____________, de ____ de ________________ de 2022.

PROPONENTE
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº. ___/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE UNIÃO DO OESTE E A
EMPRESA ______________________, CNPJ Nº _________.
O MUNICIPIO DE UNIÃO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob n.º 78.505.591/0001-46, com sede na Avenida São Luiz 531, Estado de Santa
Catarina, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. VALMOR GOLO, no uso de
suas atribuições, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa
___________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________________, com sede na
___________________, representada neste ato, pelo seu(ua) __________________,
Senhor(a) ____________________, inscrito(a) no CPF sob nº _____________________,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo
firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo
de licitação modalidade Pregão Presencial nº. 13/2022, e que se regerá pela Lei nº 8.666/93, e
alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS
ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA NA
MODALIDADE BALLET E AULAS DE DESENHOS CRIATIVOS PARA OS
PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS, PÚBLICO ALVO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DEMAIS INTERESSADOS DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE/SC.
1.1.1. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital de Pregão
Presencial nº. 13/2022, juntamente com seus anexos e a proposta comercial da
CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE FORNECIMENTO
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10.1 As aulas deverão ser ministradas semanalmente sendo: 4 horas semanais de aulas de
dança na modalidade ballet. E 3 horas semanais de aulas de desenho criativo. Conforme
cronograma de horários definidos pela secretaria de Assistência Social.
10.2 O Curso será ministrado no Centro de Múltiplo Uso do Município de União do Oeste SC.
2.3 A realização do curso será acompanhado por servidor da Prefeitura Municipal de União
do Oeste. No caso de constatar-se qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos serviços
prestados em relação a proposta da contratada ou em relação às condições do expressas no
contrato, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às penalidades
constantes no contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
3.1. O presente Contrato terá vigência contados da data de sua assinatura até 31/12/2022.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL
4.1. Pelo(a) fornecimento dos bens/prestação dos serviços previstos na Cláusula Segunda, a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA* o valor total de R$ __________
(__________________________).
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. O MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE se compromete a efetuar o pagamento por
horas trabalhadas a serem pagas até o dia 10 do mês subsequente, mediante apresentação de
nota fiscal, devidamente recebida e aceita pelo Município.
5.2. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação correrão à conta
da Dotação do orçamento municipal vigente, com as seguintes classificações:
Órgão – 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade - 01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto Atividade – 2.047 – MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
CÓD. RED.: 48 – APLICAÇÕES DIRETAS: 3.3.90.00.00.00.00.00
5.3. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário, em conta corrente de titularidade
da CONTRATADA.
5.4. Se o fornecedor não possuir conta bancaria no Banco do Brasil, as despesas de DOC/TED
serão por conta do fornecedor.
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CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
6.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa, nas
hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações,
com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que caiba à
CONTRATADA direito a qualquer indenização.
6.2. A rescisão contratual poderá ser:
6.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;
6.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
CLÁUSULA SETIMA - DOS REAJUSTES
7.1. Os preços ora contratados não sofrerão reajustes.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES
8.1. São obrigações da CONTRATADA:
8.1.1. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários,
comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para
garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de
imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.
8.1.1.1. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do
Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da CONTRATADA
intentarem reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE.
8.1.1.2. Cumprir com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à
segurança e medicina do trabalho.
8.1.2. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de
pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis
Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
8.1.3. Providenciar afastamento imediato, do(s) local(is) de execução do serviço objeto deste
Contrato, de qualquer empregado cuja permanência seja considerada inconveniente pela
CONTRATANTE.
8.1.4. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados,
no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
8.1.5. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a
represente, integralmente, em todos os seus atos.
8.1.6. Recolher o ISSQN devido na base territorial da execução dos serviços.
8.2. São obrigações da CONTRATANTE:
8.2.1. Efetuar os pagamentos no prazo estabelecido no item 5.1 da Cláusula Quinta deste
Termo.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
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9.1 - A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADA será exercida
pelo CONTRATANTE, através da Sra. JULIANA COPPI, o qual poderá, junto ao
representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades
que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo de 2 (dois) dias, serão objeto
de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades previstas neste
Contrato.
9.2 - As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a
execução do objeto deste Contrato, serão registradas pelo CONTRATANTE, constituindo tais
registros, documentos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. Sem prejuízo das sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a empresa
contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa:
10.1.2. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato multa de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao
total de 20% (vinte por cento).
10.1.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, multa de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida, e ainda, multa correspondente
à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para complementação ou realização
da obrigação não cumprida.
10.2. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 9.1.2 e 9.1.3
será o valor inicial do Contrato.
10.3. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para
complementação ou realização da obrigação não cumprida
10.4. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e,
consequentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura
Municipal de União do Oeste.
10.5. Sem prejuízo das penalidades de multa, fica a CONTRATADA que não cumprir as
cláusulas contratuais, sujeitas ainda:
10.5.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a dois anos.
10.5.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

AV. SÃO LUIZ – 531, CENTRO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE – SC. CEP: 89845-000
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

11.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
12.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente
termo, na forma prevista em Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
13.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às diretrizes
da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações.
14. DO FORO
14. 1 As controvérsias decorrentes deste Contrato serão dirimidas no foro da Comarca de
Coronel Freitas – SC, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que venha a
ser.
14.2 E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente
instrumento lavrado em duas vias de igual teor e forma e assinado pelas partes.
União do Oeste – SC, __/____/_____.

VALMOR GOLO
Prefeito Municipal

CONTRATADA

________________________
FISCAL DE CONTRATO

CONTRATADA
Testemunhas:
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

01.______________________________

02_________________________

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada
pelo Município de União do Oeste/SC que o profissional que irá prestar os serviços, objeto
desta

licitação

será

o(a)

Sr(a)..........................................,

CPF..................,

RG.............................

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

____________, de ____ de ________________ de 2022.
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Urubici
Prefeitura
EXTRATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 007/2022

Publicação Nº 3841092

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2022
PROCESSO DE COMPRA Nº 054/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
EXTRATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: Registro de preços para aquisições futuras de gêneros alimentícios, com fornecimento parcelado, para atender as necessidades
das entidades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social pelo período de 12 (doze) meses. Data Adjudicação: 14/04/2022. Data
Homologação: 19/04/2022. Vencedor: LH Comércio Atacadista de Produtos Eireli. CNPJ: 28.875.319/0001-80. Valor estimado: R$ 91.101,84
(noventa e um mil cento e um reais e oitenta e quatro centavos). Cumpridas as formalidades, publique-se o presente extrato para que surta
seu jurídico e legal efeito. Mariza Costa - Prefeita Municipal.

EXTRATO CONTRATO 045/2022

Publicação Nº 3839793

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2022
PROCESSO DE COMPRA Nº 048/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022
EXTRATO CONTRATO Nº 045/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para readequação na quadra do bairro de Águas Brancas e aquisição e instalação de rede
no campo no bairro Jardim Verde Vale, através de Transferência Especial Voluntária Processo FESPORTE 895/2021 Portaria n° 468 e em
conformidade edital e seus anexos. Contratado: Castro Arquitetura e Engenharia Eireli. CNPJ: 32.682.699/0001-03. Valor: R$ 197.732,62
(cento e noventa e sete mil setecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos). Cumpridas as formalidades, publique-se o presente
extrato para que surta seu jurídico e legal efeito. Mariza Costa - Prefeita Municipal
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Urussanga
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2022

Publicação Nº 3840514
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0CE6D7AB03A5004E5619A74D0EB8CCDEFE616934

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2022
(Referente Processo de Licitação n° 40/2022/PMU Pregão Presencial nº 40/2022/PMU REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA, sito à Praça da Bandeira, 12, Centro, Urussanga/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 82.930.181/000110, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. JAIR NANDI, portador do CPF nº 827.127.279-91 e Cédula de Identidade nº 3.013.534.
Detentora da ATA: GF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ/MF n° 37.141.260/0001-97.
ITEM
01

DESCRIÇÃO
Câmera Speed
Dome IP Full HD

MARCA
INTELBRAS/
VI5225SD

UNID.

QTDE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

UN

10

4.265,00

42.650,00

Fundamento Legal: Lei 10.520/02, LC 123/2006, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Processo Licitatório de PREGÃO Nº 23/2022/PMU, parte integrante deste instrumento, assim como todas as cláusulas e condições
contidas nas peças que o compõem.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente edital tem por objetivo a aquisição de circuito de câmeras e equipamentos para monitoramento, que deverão ser entregues
em perfeito funcionamento, de acordo com as quantidades, especificações e condições gerais de fornecimento contidas no edital e seus
anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS E DO PRAZO DE ENTREGA
2.1. A solicitação dos produtos será emitida pelo fiscal, sendo destes a responsabilidade pela fiscalização do acompanhamento dos prazos
e dos materiais entregues.
2.1.1. Nenhum equipamento poderá ser entregue sem a presença do fiscal deste termo.
2.2. A entrega dos equipamentos deverá ser executada no máximo em 30 (trinta) dias, contados a partir da data de emissão da Autorização
de Fornecimento.
2.2.1. As solicitações serão feitas para o endereço de 01 (um) e-mail a ser informado pela CONTRATADA no momento da celebração do
contrato.
2.2.1.1. Os e-mails trocados entre CONTRATANTE e CONTRATADA farão parte integrante do presente contrato, podendo ser usados como
prova pelo município de Urussanga em caso de descumprimento de qualquer prazo ou determinação descrito no(s) mesmo(s), pela CONTRATANTE.
2.2.2. O não atendimento aos chamados caracterizará recusa em executar o contrato firmado e recairá sobre a CONTRATADA as penalidades
previstas conforme definido na minuta contratual.
2.3. Os equipamentos que apresentarem problemas, dentro do respectivo tempo de garantia, terão o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis
para serem consertados ou substituídos, sendo que nos primeiros 30 (trinta) dias, após a formalização da entrega do produto, qualquer
aparelho que apresentar problema, deverá obrigatoriamente ser substituído e respeitando o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
2.4. No momento do serviço de instalação, se algum aparelho apresentar problema ou se algum serviço não estiver correto, a contratada
terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para substituição do equipamento ou correção do problema e não será formalizado o recebimento do serviço pela contratante enquanto não estiver funcionando tudo corretamente.
2.5. O prazo de entrega e o local deverão ser rigorosamente cumpridos, conforme descrito na Autorização de Fornecimento.
2.6. O prazo de entrega estabelecido é fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela
CONTRATADA ao fiscal, por escrito, antes do vencimento do prazo.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÕES E IMPLANTAÇÃO
3.1. A instalação, será executada pela empresa MOPEN – Manutenção e Operação de Equipamentos Eletro – Eletrônicos.
3.2. A empresa acima citada, situada na Rua Desembargador Pedro Silva, 930, Sala 2, Subsolo, Bairro Michel, (48) 2102-1100, Criciúma-SC,
CEP 88803-100, já possui um contrato de manutenção do sistema de câmeras Bem-Te-Vi na cidade de Urussanga-SC (no presente contrato
nº 262/2018, com a empresa MOPEN, já está incluso, além da manutenção, a troca de equipamentos, câmeras).
3.3. Todas as câmeras, equipamentos ou componentes deverão ser novos e de 1ª linha, com garantia mínima de 01 (um) ano, contados a
partir da data de entrega.
3.4. A contratada deverá fornecer todo material (câmeras) em perfeito funcionamento, que deverá ser entregue no seguinte endereço:
Quartel da Polícia Militar de Urussanga, sediado à Rua Deputado Osmar Cunha, 306, Centro, (48) 3403-1640, Urussanga-SC, CEP 88840000 ou na Prefeitura Municipal de Urussanga, situada à Praça da Bandeira, 12, Centro, (48) 3465-1188, Urussanga-SC, CEP 88840-000.
CLÁUSULA QUARTA - DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO
4.1. A troca de câmeras poderá ser executada em quaisquer dos pontos abaixo citados, conforme a necessidade do sistema Bem-Te-Vi (ou
também, na implementação de novos pontos a serem definidos com estudo prévio da necessidade do local):
a) Rua Angélica Colodel Betiol, Bairro CENTRO (Próximo a rótula).
b) Rua João Maria Cancelier, Bairro ESTAÇÃO (Próximo a rótula).
c) Rua Polidoro Bez Batti, Bairro NOVA ITALIA (Próximo a rótula).
d) Av. Nereu Ramos / João Maria Cancelier, Bairro CENTRO (Próximo a Minaplast).
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e) Av. Presidente Vargas / Zeferino Búrigo, Bairro CENTRO (Próximo a Caixa).
f) Av. Marcos Costa / Gov. Jorge Lacerda, Bairro da FIGUEIRA (Próximo a Hidraman).
g) Rua Presidente Vargas / Barão do Rio Branco, Bairro CENTRO (Antigo semáforo).
h) Praça Anita Garibaldi, Bairro CENTRO (Próximo a Igreja).
i) Praça Anita Garibaldi, Bairro CENTRO (Banco do Brasil).
j) Rua Barão do Rio Branco / Vidal Ramos, Bairro CENTRO (Próximo ao Fórum).
CLÁUSULA QUINTA – DA ACEITAÇÃO, DO CONTROLE DE QUALIDADE E DA GARANTIA
5.1. A Contratada mesmo não sendo a fabricante de seus produtos, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade
destes, obrigando-se a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, aqueles em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação, transporte, armazenamento ou do material empregado constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes
custos por conta da Contratada.
5.2. Os produtos somente serão aceitos depois de constatado, no local da entrega, se a quantidade e qualidade entregue estão de acordo
com a solicitada.
5.3. Os produtos somente serão devidamente recebidos se cumpridos no prazo e nas condições determinadas no edital de licitação e neste
termo contratual e vistoriados e aprovados pelos fiscais deste termo.
5.4. Caso venha a ser rejeitado a CONTRATANTE nada deverá À CONTRATADA.
5.6. Os equipamentos que apresentarem problemas, dentro do respectivo tempo de garantia, terão o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis
para serem consertados ou substituídos, sendo que nos primeiros 30 (trinta) dias, após a formalização da entrega do produto instalado,
qualquer aparelho que apresentar problema, deverá obrigatoriamente ser substituído e respeitando o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
5.7. No momento da entrega do serviço de instalação, se algum aparelho apresentar problema ou se algum serviço não estiver correto, a
contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para substituição do equipamento ou correção do problema e não será formalizado
o recebimento do serviço pela contratante enquanto não estiver funcionando tudo corretamente.
5.8. Após a conclusão dos serviços, o documento de aceitação do serviço deverá ser assinado pelo Fiscal do Contrato, certificando o cumprimento da instalação e o bom funcionamento
5.9. O contrato terá o prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelos responsáveis abaixo relacionados:
Secretaria/Diretoria
Polícia Militar
Diretoria de Trânsito

Fiscal
Sr. Henrique Carrer Arent
Sr. Rafael Sales

Telefone
(48) 3403-1640
(48) 3465-1188

6.2. A fiscalização será exercida no interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA e não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
6.3. Estando os produtos em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao
Departamento Financeiro, para o devido empenho e posterior pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO
7.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo efetivo fornecimento da totalidade dos produtos, o valor de R$ 42.650,00 (quarenta e
dois mil, seiscentos e cinquenta reais).
7.2. O preço acima proposto é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e
parafiscais), seguro, lucros, frete/transporte, carga e descarga e demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste
contrato, inclusive a assistência técnica durante o período de vigência da garantia.
7.3. É vedada a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que por ventura venham a ser constatadas em
sua proposta ou, ainda, decorrentes das variações das quantidades previstas, e acordo com o Parágrafo 1º, do Artigo 65, da Lei Nº 8.666/93
e alterações subsequentes.
CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após recebimento e aceite da nota fiscal, obedecendo-se a ordem cronológica por fonte
de recurso.
8.1.1. Os depósitos serão feitos através de depósito bancário em nome da empresa contratada.
8.1.2. A aprovação da Nota fiscal/fatura se dará mediante o “CERTIFICO” pelos responsáveis por cada recebimento, autorizados para o recebimento, devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional, depois de devidamente conferida a quantidade
e valor.
8.1.3. O prazo de pagamento previsto no item 8.1, só vencerá em dia de expediente normal, na cidade de Urussanga/SC, postergando-se
em caso negativo, para o primeiro dia útil.
8.2. O CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer consequências surgidas e responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência de tais transações.
8.3. O CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a entregas com ausência total ou parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes deste contrato.
8.4. Mediante o pagamento do valor total dos produtos, a CONTRATADA, dará total, geral e irrevogável quitação ao CONTRATANTE, nada
devendo a qualquer título.
8.5. O contratante somente fará o pagamento por transferência bancária on line, em nome do fornecedor pessoa jurídica ou física, de acordo
com o documento fiscal apresentado. Para isso, o mesmo deverá apresentar os dados conta bancária no momento da contratação e manter
o seu cadastro em dia junto ao setor de compras.
8.6. Fica vedada a negociação de faturas ou títulos de crédito com instituições financeiras, não sendo aceitos boletos bancários ou duplicatas.
8.7. É obrigatória a apresentação da conta bancária em nome do fornecedor.
8.8. Nenhum pagamento será feito à contratada caso o produto entregue apresentar defeitos e esta não o solucionar dentro do prazo dado
para pagamento descrito nesta cláusula.
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CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente nos exercícios em que
ocorrerem as referidas aquisições.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA ALÉM DAS JÁ DETERMINADA NO EDITAL E SEUS ANEXOS
10.1 Além das obrigações constantes do edital e em outras cláusulas deste termo, do disposto na Lei n.º 8.666/1993 são ainda obrigações
da CONTRATADA:
a) Manter inalterados os preços e condições propostas;
b) A CONTRATADA está obrigada a executar o objeto desse contrato através de pessoas idôneas com capacidade profissional comprovado
e qualificado, assumindo a total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus empregados, prepostos ou mandatários, no desempenho de suas funções causem à CONTRATANTE, podendo a mesma solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente, ou cuja capacidade técnica seja insuficiente;
c) A CONTRATADA está obrigada a assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidentes de trabalho quando, em decorrência da espécie forem vítimas, seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão
com eles, ainda que ocorridas em dependência do CONTRATANTE;
d) A CONTRATADA está obrigada a assumir e arcar com os encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais, bem como, os tributos
resultantes do cumprimento desse termo respectivo;
e) A CONTRATADA está obrigada a cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou convenientes; as leis, regulamentos e posturas, bem como,
qualquer determinação emanada das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto desse termo, cabendo-lhe única e exclusiva
responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
f) A CONTRATADA está obrigada a comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto deste termo;
g) A CONTRATADA está obrigada a manter um representante para tratar com a CONTRATANTE;
h) A CONTRATADA está obrigada a se responsabilizar com despesas como, profissional técnico, transporte, combustível, mão de obra para
carga, descarga, seguros, diárias de alimentação, dentre outras despesas advindas da execução deste termo respectivo;
i) Providenciar a imediata reparação, correção ou substituição, total ou parcial, às suas expensas, diante de qualquer defeito nos produtos
entregues, este deverá ser substituído em até 24 (vinte e quatro) horas do ocorrido.
j) Entregar os produtos de acordo com o determinado em cláusula deste contrato.
k) Cumprir o disposto no inciso V do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93.
l) São Expressamente vedadas à CONTRATADA:
1) A veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE.
2). A subcontratação para a execução do objeto deste Contrato, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.
3) A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato.
m) Fornecer a mão-de-obra, equipamentos e combustível e outros necessários à execução de objeto deste contrato.
n) Responsabilizar-se, às suas custas, pelo cumprimento das normas regulamentadoras e legislações Federais, Estaduais e Municipais de
Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho.
o) A Contratada deverá responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do Contrato.
p) A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos que seus empregados causarem à Administração.
q) A Contratada deverá responsabilizar-se por qualquer acidente que venha ocorrer com seus empregados
r) A Contratada deverá manter devidamente limpos os locais onde se realizarem os serviços.
s) A Contratada deverá refazer todo e qualquer serviço não aprovado pela Contratante, sem qualquer ônus adicional para a Contratante.
t) A Contratada deverá substituir qualquer empregado responsável pela execução dos serviços que, comprovadamente e por recomendação
da fiscalização, causar embaraço à boa execução do Contrato.
u) A Contratada deverá responsabilizar-se por todo o ferramental, dispositivos e aparelhos adequados à perfeita execução do Contrato.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1 Além das obrigações resultantes da observância do disposto na Lei n.º 8.666/1993 são obrigações da CONTRATANTE:
a) A CONTRATANTE está obrigada a efetuar os pagamentos devidos;
b) A CONTRATANTE está obrigada a proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os compromissos
assumidos;
c) A CONTRATANTE exigirá o cumprimento de todas as obrigações assumidas de acordo com as cláusulas contratuais;
d) A CONTRATANTE exercerá o acompanhamento, execução e a fiscalização do contrato, por servidor especialmente designado, anotando
em registro próprio as falhas detectadas, indicando o dia, mês e ano, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
e) A CONTRATANTE está obrigada a notificar a contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do uso do objeto
no período da garantia fixando prazo para providências cabíveis;
f) A CONTRATANTE está obrigada a rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
g) A CONTRATANTE está obrigada a comunicar, em tempo hábil, à CONTRATADA, as entregas dos produtos a serem entregues tais como:
os horários, os locais e a quantidade a ser entregue.
h) Rejeitar o fornecimento efetivado em desacordo com o previsto na autorização de fornecimento recebida, de acordo com este contrato.
i) Assegurar, respeitadas as normas internas, o acesso dos funcionários da empresa contratada ao local de entrega dos produtos.
j) Prestar as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela empresa contratada, e que digam respeito à
natureza do objeto deste Termo.
k) Notificar o contratado, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua
correção.
l) Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação
exigidas na licitação.
m) Proceder à conferência da Nota fiscal/fatura, atestando no corpo da mesma, pelo fornecimento dos produtos.
n) A contratada deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto contratado, para servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo da esfera Federal,
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Estadual e Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO
12.1. Este Termo Contratual deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
13.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, a CONTRATADA que
descumprir as condições deste contrato, poderá o órgão competente do CONTRATANTE, garantida a previa defesa, aplicar as seguintes
penalidades:
13.1.1. No caso de atraso ou negligencia na entrega do (s) produto (s) no local e prazo determinados, será aplicada multa de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) calculado sobre o valor global deste contrato, até o limite de 5% (cinco por cento), independente da possibilidade
de rescisão contratual, com as consequências previstas em lei, reconhecido os direitos do CONTRATANTE estabelecidos no art. 77 da Lei Nº
8.666/93 e alterações subsequentes;
13.1.2. Multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de rescisão motivada pela CONTRATADA ou por
iniciativa da mesma (sem justo motivo).
13.2. Pela inexecução parcial ou total deste contrato, o órgão competente do CONTRATANTE poderá, garantindo-se o direito do contraditório
e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções, com base em processo administrativo:
13.2.1. Advertência verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer
cláusula deste contrato e/ou nas faltas leves não acarretem prejuízos de monta a execução deste contrato, não eximindo o advertido das
demais sanções ou multas;
13.2.2. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor total deste contrato pela inexecução parcial e na ordem 10% (dez por cento)
sobre o valor deste contrato pela inexecução total;
13.2.3. Suspensão por até 2 (dois) anos, de participação em licitações do Município de Urussanga-SC, no caso de inexecução parcial ou total
deste contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecução decorrer de violação culposa da CONTRATADA;
13.2.4. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e contratar com as Administrações Públicas Federal, Estaduais e Municipais,
quando a inexecução decorrer de violação dolosa da CONTRATADA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a sua reabilitação na forma da legislação em vigor.
13.2.5. Rescisão unilateral deste contrato.
13.3. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei.
13.4. A aplicação das penalidades estabelecidas neste contrato é de competência exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.
13.5. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior", devidamente comprovados.
13.6. Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, o órgão competente do CONTRATANTE, recorrerá às
garantias constituídas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter
créditos decorrentes deste contrato e promover a cobrança judicial, por perdas e danos.
13.7. Da aplicação das multas, a CONTRATADA terá o direito ao prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da notificação, para recolhimento dos valores junto à tesouraria da Secretaria da Fazenda do Município.
13.8. Nenhum pagamento será feito a CONTRATADA, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1. Da penalidade aplicada caberá recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, a autoridade superior àquela
que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei Nº 8.666/93 e alterações
subsequentes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VALIDADE DA ATA
15.1. O prazo de validade da ata de registro de preços será por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando:
16.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;
16.1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem
justificativa aceitável;
16.1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
16.1.4. Tiver presentes razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificadas pela administração;
16.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da
autoridade competente do órgão gerenciador do município.
16.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço
da detentora, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Circulação Municipal, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da publicação.
16.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da administração, quando comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 78, incisos XII a XVI, da Lei
Federal 8.666/93 e Alterações.
16.5. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias,
facultada à administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PARTES INTEGRANTES
17.1. Fazem parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, a Proposta da CONTRATADA e todos os elementos apresentados que
tenham servido de base para julgamento do Edital de Pregão nº 21/2022/PMU, bem como as condições estabelecidas neste instrumento e
seus anexos, se houver, independentemente de transcrição.
17.2. Ficam, também fazendo parte desta Ata, as Normas vigentes, Instruções, Ordens de Serviço e mediante Termo de Aditamento, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. As dúvidas e/ou divergências contratuais, desde que não previstas expressamente na respectiva Ata e que não extrapolem os limites
da Lei, poderão ser solucionados amigavelmente.
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18.2. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Urussanga, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Urussanga/SC, 19 de abril de 2022.
MUNICÍPIO DE URUSSANGA
JAIR NANDI
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO GP/Nº 68/2022

Publicação Nº 3841012

DECRETO GP/N° 68, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Cessa Função Gratificada - FG-08 ao servidor JACKSON VIEIRA TEIXEIRA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 2.777/2016, de acordo com o
Decreto GP/Nº 241, de 28 de novembro de 2017 e com base na Portaria GP/Nº 89, de 18 de fevereiro de 2022,
DECRETA:
Art. 1º Cessa Função Gratificada - FG-08 ao servidor JACKSON VIEIRA TEIXEIRA, a partir de 1º de abril de 2022.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 1º de abril de 2022.
Art. 3º Revoga-se o Decreto GP/N° 241, de 28 de novembro de 2017.
Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 19 de abril de 2022.
JAIR NANDI
Prefeito Municipal
ANDRESA BALDASAR DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração
Registrado e publicado na Secretaria de Administração, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicado no
Diário Oficial dos Municípios.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2022-SAMAE

Publicação Nº 3840182

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - URUSSANGA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2022
Contrato: 14/2022
Data de Assinatura: 18/04/2022
Dispensa de Licitação: 02/2022
Contratante: SAMAE DE URUSSANGA/SC
CNPJ: 86.532.520/0001-60
Contratado: SANEVILLE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 13.475.225/0001-46
Objeto: Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).
Valor Global: R$ 32.000,00

PORTARIA GP/Nº 194/2022

Publicação Nº 3839497

PORTARIA GP/N° 194, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
Atribui função gratificada à servidora DANIELA CARRER ARENT, ocupante da vaga de Agente Administrativo.
O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei nº 2.777, de 27 de setembro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º Atribuir função gratificada FG-1 à servidora DANIELA CARRER ARENT, ocupante da vaga de Agente Administrativo, na função de
Assistente Jurídico, no percentual de 80%, a partir de 11 de abril de 2022.
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Art. 2º Fica revogado o Decreto GP/Nº 243, de 28 de novembro de 2017.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 11 de abril de 2022.
JAIR NANDI
Prefeito Municipal
ANDRESA BALDASSAR DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração
Registrada na Secretaria de Administração, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos
Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 195/2022

Publicação Nº 3839501

PORTARIA GP/Nº 195, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
Contratar o servidor ADAVILSON PANDINI CORREA para atuar na Diretoria de Esporte e Lazer.
O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 2.680/2014 e Lei nº 2.593/2013,
RESOLVE:
Art. 1º Contratar o servidor ADAVILSON PANDINI CORREA para atuar como Treinador – ACT no projeto “Dente de Leite”, vinculado a Diretoria de Esporte e Lazer, atuando 20 horas semanais, no período de 01/04/2022 a 16/12/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e seus efeitos retroagem a 1º de abril de 2022.
Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 11 de abril de 2022.
JAIR NANDI
Prefeito Municipal
ERIQUI NICLELE
Diretor de Esporte e Lazer
Registrada na Secretaria de Administração, aos onze dias de abril de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos Municípios, em
conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 196/2022

Publicação Nº 3839503

PORTARIA GP/Nº 196, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
Concede afastamento para tratamento de saúde a servidora ANA MARIA PIRES BATISTA, ocupante da vaga de Agente de Serviços Gerais
- ACT.
O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 6º da Lei 2.680,
de 12 de setembro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder afastamento para tratamento de saúde a servidora ANA MARIA PIRES BATISTA, ocupante da vaga de Agente de Serviços
Gerais - ACT, na Secretaria de Educação, a partir de 13 de abril de 2022.
Art. 2º Ao retorno do servidor as suas atividades, cessam os efeitos da presente Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 13 de abril de 2022.
JAIR NANDI
Prefeito Municipal
JANEA APARECIDA DA SILVA POSSAMAI
Secretária Municipal de Educação
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Registrada na Secretaria de Administração, aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário Oficial dos
Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 197/2022

Publicação Nº 3839505

PORTARIA GP/Nº 197, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
Contratar a servidora CAMILA COLOSSI FELIPPE, para atuar na vaga de Engenheira Ambiental – ACT.
O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2.777 de 27 de setembro de 2016 c/c
Lei nº 2.680, de 12 de setembro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º Contratar a servidora CAMILA COLOSSI FELIPPE, para atuar na vaga de Engenheira Ambiental – ACT, vinculada a Diretoria Municipal
de Meio Ambiente, atuando 40hs/semanais, a partir de 18 de abril de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 18 de abril de 2022.
JAIR NANDI
Prefeito Municipal
IZOLETE DUARTE VIEIRA
Diretor Municipal de Meio Ambiente
Registrada na Secretaria de Administração, aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 198/2022

Publicação Nº 3841534

PORTARIA GP/Nº 198, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
Exonera, por pedido de demissão sem justa causa, a servidora JECICA DE FREITAS DAMACENO da vaga de Psicólogo/Programas Federais,
vinculado a Secretaria Municipal de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria GP/Nº 229, de 11 de maio de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º Exonera, por pedido de demissão sem justa causa, a servidora JECICA DE FREITAS DAMACENO da vaga de Psicólogo/Programas
Federais, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 20 de abril de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 18 de abril de 2022.
JAIR NANDI
Prefeito Municipal
ROBERTINA GOULART NUNES
Secretária Municipal de Saúde
Registrada na Secretaria de Administração, aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário Oficial
dos Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.
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Publicação Nº 3841554

PORTARIA GP/Nº 199, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
Contratar a servidora RENATA AGASSI, para atuar na vaga de Professor – ACT.
O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1.763, de 12 dezembro de 2000 c/c
Lei nº 2.680, de 12 de setembro de 2014 e conforme Edital n° 001/2021,
RESOLVE:
Art. 1º Contratar a servidora RENATA AGASSI, classificada na 223º no Processo Seletivo Edital nº 001/2021, para atuar na vaga de Professor – ACT na Educação Infantil, no CEI Elias Biz, na Secretaria de Educação, atuando 30hs/semanais, no período de 18 de abril de 2022 a
22 de dezembro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 18 de abril de 2022.
JAIR NANDI
Prefeito Municipal
JANEA APARECIDA DA SILVA POSSAMAI
Secretária Municipal de Educação
Registrada na Secretaria de Administração, aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 200/2022

Publicação Nº 3841679

PORTARIA GP/Nº 200, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Exonera, por rescisão contratual, o servidor NAYGLON GOULART do cargo de Assessor de Comunicação Adjunto, vinculado ao Gabinete do
Prefeito.
O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria GP/Nº 34, de 1º de fevereiro de
2021,
RESOLVE:
Art. 1º Exonera, por rescisão contratual, o servidor NAYGLON GOULART do cargo de Assessor de Comunicação Adjunto, vinculado ao Gabinete do Prefeito, a partir de 19 de abril de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 19 de abril de 2022.
JAIR NANDI
Prefeito Municipal
Registrada na Secretaria de Administração, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário Oficial
dos Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 201/2022

Publicação Nº 3841215

PORTARIA GP/Nº 201, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Exonera, por demissão sem justa causa/término de contrato, a servidora ADRIANA DO AMARAL da vaga de Odontólogo/Programas Federais,
vinculado a Secretaria Municipal de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria GP/Nº 203, de 30 de abril de 2017,
RESOLVE:
Art. 1º Exonera, por demissão sem justa causa/término de contrato, a servidora ADRIANA DO AMARAL da vaga de Odontólogo/Programas
Federais, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 19 de abril de 2022.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 19 de abril de 2022.
JAIR NANDI
Prefeito Municipal
ROBERTINA GOULART NUNES
Secretária Municipal de Saúde
Registrada na Secretaria de Administração, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário Oficial
dos Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 203/2022

Publicação Nº 3841677

PORTARIA GP/Nº 203, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Exonera, por rescisão contratual, o servidor RAFAEL SALES do cargo de Diretor de Trânsito II, vinculado a Secretaria de Municipal de Desenvolvimento.
O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria GP/Nº 59, de 28 de março de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º Exonera, por rescisão contratual, o servidor RAFAEL SALES do cargo de Diretor de Trânsito II, vinculado a Secretaria de Municipal
de Desenvolvimento, a partir de 19 de abril de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 19 de abril de 2022.
JAIR NANDI
Prefeito Municipal
BRAZ CISESKI
Secretária Municipal de Desenvolvimento
Registrada na Secretaria de Administração, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário Oficial
dos Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 204/2022

Publicação Nº 3841675

PORTARIA GP/Nº 204, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Exonera, por rescisão contratual, a servidora IZOLETE DUARTE VIEIRA do cargo de Diretor de Meio Ambiente I, vinculado a Secretaria de
Municipal de Desenvolvimento.
O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria GP/Nº 152, de 23 de março de 2022,
CONSIDERANDO o ofício nº 72/2022-CMU que convoca a servidora para votar durante a Décima Segunda Reunião Ordinária da Câmara de
Vereadores do Município de Urussanga, onde a mesma é suplente de vereador,
RESOLVE:
Art. 1º Exonera, por rescisão contratual, a servidora IZOLETE DUARTE VIEIRA do cargo de Diretor de Meio Ambiente I, vinculado a Secretaria de Municipal de Desenvolvimento, a partir de 19 de abril de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 19 de abril de 2022.
JAIR NANDI
Prefeito Municipal
Registrada na Secretaria de Administração, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário Oficial
dos Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.
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Vargeão
Prefeitura
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2022
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO

Publicação Nº 3839735

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7AB2E4EF894E713E97627AB2E3717BFD103FD0E3

O Município de Vargeão, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO que no dia 03 de maio de 2022, até às 08h45min, a Comissão Permanente de Licitações de Bens e Avaliações, estará recebendo as propostas dos interessados nesta licitação, tendo como objetivo a seleção de
empresa para a execução de obra pública do projeto de ampliação da Escola Municipal Fortunato Danielli, que está localizada na Rua Santa
Catarina, nº 415, Centro, na cidade de Vargeão, estado de Santa Catarina. A escola permanecerá com suas atividades normais durante o
período da obra. Atualmente a Escola conta com bloco pedagógico com 6 salas, bloco administrativo, bloco de serviço, um pátio coberto
central e um bloco de 4 salas, este que será ampliado. A ampliação contará com mais 2 salas e banheiros com área total de 155,30m² de
ampliação, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada, fornecimento de ART de execução, com execução indireta, no regime de empreitada por preço global, conforme descrito no Projeto, mapas, memoriais, planilhas e especificações constantes dos documentos
anexos ao presente Edital. Informações complementares serão prestadas através do e-mail compras@vargeao.sc.gov.br, fone fax (0**49)
3434-0148, informando o número da licitação. O Edital encontra-se disponível para download no site da Prefeitura Municipal de Vargeão no
link https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-043/con_licitacoes.faces
Gabinete do Prefeito Municipal de Vargeão, Estado de Santa Catarina,
em 13 de abril de 2022.
Volmir Felipe
Prefeito Municipal
7AB2E4EF894E713E97627AB2E3717BFD103FD0E3

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2022
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO

Publicação Nº 3839740

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E3AD35D57989D8F2AC92C793B5771A7B1A9AC9D9

O Município de Vargeão, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO que no dia 03 de maio de 2022, até às 13h45min, a Comissão Permanente de Licitações de Bens e Avaliações, estará recebendo as propostas dos interessados nesta licitação, tendo como objetivo a seleção de
empresa para execução de obra pública dos acessos principais da Escola Municipal Fortunato Danielli, localizada na Rua Santa Catarina, nº
415, Centro, na cidade de Vargeão, estado de Santa Catarina, que contempla um projeto de cobertura para a entrada principal dos alunos,
que dá acesso ao pátio central existente e aos blocos administrativo e de serviços. Também será feita uma intervenção para adequação
de acessibilidade no passeio público, com rampa de acesso e área de estacionamento acessível, assim como novo acesso para entrada de
ônibus à edificação, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada, fornecimento de ART de execução, com execução indireta, no regime de empreitada por preço global, conforme descrito no Projeto, mapas, memoriais, planilhas e especificações constantes
dos documentos anexos ao presente Edital. A escola permanecerá com suas atividades normais durante o período da obra. Informações
complementares serão prestadas através do e-mail compras@vargeao.sc.gov.br, fone fax (0**49) 3434-0148, informando o número da
licitação. O Edital encontra-se disponível para download no site da Prefeitura Municipal de Vargeão no link https://e-gov.betha.com.br/
transparencia/01037-043/con_licitacoes.faces
Gabinete do Prefeito Municipal de Vargeão, Estado de Santa Catarina,
em 13 de abril de 2022.
Volmir Felipe
Prefeito Municipal
E3AD35D57989D8F2AC92C793B5771A7B1A9AC9D9

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2022
Extrato de EDITAL de Pregão Presencial n° 25/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO

Publicação Nº 3839742

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 77D8961FEAB948472AD94A86047787CEB3A74B16

O Município de Vargeão, torna público que, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei n.º 8.666/93 e suas
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alterações, Decreto Municipal n.º 75/2012, de 31 de dezembro de 2012, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Lei Municipal 1.430/2009 de 07 de dezembro de 2009, Decreto Municipal nº. 047/2012 e Decreto Municipal nº 076/2019 de 07 de
outubro de 2019 e demais legislações aplicáveis, que realizará no dia 04 de maio de 2022 às 09horas, processo licitatório na modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço por Item, visando o REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, para a futura
e eventual aquisição parcelada de materiais para construção, conforme especificações contidas no Anexo do Edital de pregão 25/2022.
Informações complementares serão prestadas através do e-mail compras@vargeao.sc.gov.br, fone (49) 3434-0148, informando o número
da licitação. O Edital encontra-se disponível para download no site da Prefeitura Municipal de Vargeão, no link https://e-gov.betha.com.br/
transparencia/01037-099/con_licitacoes.faces .
Vargeão – SC, 14 de abril de 2022.
Volmir Felipe
Prefeito Municipal
77D8961FEAB948472AD94A86047787CEB3A74B16

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 28/2022

Publicação Nº 3841722

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DD4C3BE4C9AED5965AF69613693697C03013C1AA

Extrato de EDITAL de Pregão Presencial n° 28/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO
Município de Vargeão torna público que, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei n.º 8.666/93 e suas alterações,
Decreto Municipal n.º 75/2012, de 31 de dezembro de 2012, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal 1.430/2009
de 07 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal nº. 047/2012 de 28 de setembro de 2012, que realizará no dia 06 de Maio de 2022 às
09horas, processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, exclusivo para ME/EPP/MEI, do tipo menor preço por item, visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Instrutor Musical de viola caipira e técnicas vocais, teoria musical para
crianças, adolescentes e adultos do município de Vargeão – SC, com desenvolvimento de aulas e ensaios na sede e no interior do município,
bem como disponibilidade para atuar em eventos no município e região; com carga horária de 15h semanais em dias e horários a combinar
de acordo com a demanda do Município. Com empréstimos dos instrumentos para os alunos participantes, de acordo com as especificações
constantes no Edital de Pregão nº 28/2022. Informações complementares serão prestadas através do e-mail compras@vargeao.sc.gov.br,
fone (49) 3434-0148, informando o número da licitação. O Edital encontra-se disponível para download no site da Prefeitura Municipal de
Vargeão, no link https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-105/con_licitacoes.faces
Vargeão - SC, 19 de abril de 2022.
Volmir Felipe
Prefeito Municipal
DD4C3BE4C9AED5965AF69613693697C03013C1AA

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2022

Publicação Nº 3841720

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 26C08E1D5956D3FDB4D2F5124C799BFB8268092E

Extrato de EDITAL de Pregão Presencial n° 29/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO
Município de Vargeão torna público que, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal n.º 75/2012, de 31 de dezembro de 2012, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal
1.430/2009 de 07 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal nº. 047/2012 de 28 de setembro de 2012, que realizará no dia 06 de Maio de
2022 às 14horas, processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, exclusivo para ME/EPP/MEI, do tipo menor preço por item, visando
a contratação de empresa para prestação de serviços de aulas de dança nas modalidades de dança contemporânea, danças urbanas, ballet,
os serviços, objeto desta licitação, compreendem: Profissional para atuação específica na área, para atendimento semanal com desenvolvimento de aulas e ensaios na sede e/ou no interior do município, bem como disponibilidade para atuar em eventos no município e região;
com carga horária de 03h semanais em dias e horários a combinar de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, de
acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão nº 29/2022. Informações complementares serão prestadas através do e-mail
compras@vargeao.sc.gov.br, fone (49) 3434-0148, informando o número da licitação. O Edital encontra-se disponível para download no site
da Prefeitura Municipal de Vargeão, no link https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-105/con_licitacoes.faces
Vargeão - SC, 19 de abril de 2022.
Volmir Felipe
Prefeito Municipal
26C08E1D5956D3FDB4D2F5124C799BFB8268092E
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Vargem Bonita
Prefeitura
DECRETO 037/2022

Publicação Nº 3839325

DECRETO N.º 037/2022, de 18 de ABRIL de 2022
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA
ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN, Prefeita de Vargem Bonita – SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 6º da Lei
Municipal n.º 1.225/2021, de 22 de dezembro de 2021:
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Vargem Bonita, para suplementar a seguinte
dotação orçamentária:
ÓRGÃO 04 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 04.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROJETO/ATIVIDADE 2.008 – Manutenção das Atividades da Secretaria
Modalidade 339000.00.00.01.0000.0000 – Aplicações Diretas ....................... R$ 100.000,00
ÓRGÃO 08 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE 08.01 – ENCARGOS ESPECIAIS
PROJETO/ATIVIDADE 0.001 – Encargos Gerais do Município
Modalidade 319000.00.00.01.0000.0000 – Aplicações Diretas ......................... R$ 700.000,00
Parágrafo único - Os recursos orçamentários para fazer face ao presente crédito adicional suplementar correrão à conta do provável excesso de arrecadação, na Fonte de Recursos 00.00.01.0000.0000 – Recursos Ordinários, de acordo com o § 3º do artigo 43 da Lei Federal
4.320/64 .................................................................................................................. R$ 800.000,00
Art. 2º - Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Vargem Bonita, para suplementar a seguinte
dotação orçamentária:
ÓRGÃO 06 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 06.01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROJETO/ATIVIDADE 1.017 – Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Modalidade 449000.00.00.01.0089.0089 – Aplicações Diretas ......................... R$ 250.000,00
Parágrafo único - Os recursos orçamentários para fazer face ao presente crédito adicional suplementar correrão à conta do provável excesso
de arrecadação, na Fonte de Recursos 00.00.01.0089.0089 – Alienação de Bens Destinados a Outros Programas, de acordo com o § 3º do
artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 ............................................................. R$ 250.000,00
Art. 3º - Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Vargem Bonita, para suplementar a seguinte
dotação orçamentária:
ÓRGÃO 06 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 06.01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROJETO/ATIVIDADE 1.017 – Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Modalidade 449000.00.00.01.0076.0076 – Aplicações Diretas ......................... R$ 1.000.000,00
Parágrafo único - Os recursos orçamentários para fazer face ao presente crédito adicional suplementar correrão à conta do provável excesso
de arrecadação, de acordo com a Portaria SEF nº 151/2022 de 11/04/2022 e do PROCESSO SCC 0004764/2022, da Unidade Concedente
SIE, na Fonte de Recursos 00.00.01.0076.0076 – Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências Especiais – Estado, de acordo com o
§ 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 ..................................................................................................... R$ 1.000.000,00
Art. 4º - Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Vargem Bonita, para suplementar a seguinte
dotação orçamentária:
ÓRGÃO 06 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 06.01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROJETO/ATIVIDADE 1.017 – Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Modalidade 449000.00.00.01.0076.0076 – Aplicações Diretas ......................... R$ 300.000,00
Parágrafo único - Os recursos orçamentários para fazer face ao presente crédito adicional suplementar correrão à conta do provável excesso
de arrecadação, de acordo com a Portaria SEF nº 151/2022 de 11/04/2022 e do PROCESSO SCC 0004977/2022, da Unidade Concedente
SIE, na Fonte de Recursos 00.00.01.0076.0076 – Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências Especiais – Estado, de acordo com o
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§ 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 ...................................................................................................... R$ 300.000,00
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Vargem Bonita, em 18 de abril de 2022
ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN
Prefeita Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 20/04/2022, de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013
de 03 de abril de 2013.
JANAINE ANTUNES DE OLIVEIRA
Secretária de Administração e Finanças
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Vidal Ramos
Prefeitura
DECRETO N. 3.698/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3839157

DECRETO N. 3.698/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DECLARA PONTO FACULTATIVO PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NELSON BACK, Prefeito Municipal de Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições;
DECRETA:
Art. 1º. – Fica decretado “PONTO FACULTATIVO” em todo o município de Vidal Ramos, para as repartições públicas municipais no dia 22
de abril de 2022.
Art. 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º. – Registre-se e publique-se.
Vidal Ramos, 19 de abril de 2022.
NELSON BACK
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2022
Prefeitura de Vidal Ramos
Setor de Compras
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 42/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2022

Publicação Nº 3840333
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 83483EDD7DCDE4B359A547AAA09B55A951D637D3

OBJETO: O presente Edital tem por objetivo receber propostas para: eventual Contratação de prestação de serviços de aulas de Música
para o Programa Complementar da Escola de Música Evaldo Boing, a fim de promover o desenvolvimento físico, artístico e cultural desde
Município, pois sabemos da importância da música e do aprendizado de alguns instrumentos.
REGIMENTO: A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, doravante denominada ENTIDADE DE LICITAÇÃO, designada pelo PORTARIA Nº.
005/2019 de 08/01/2019, torna público aos interessados, que estará reunida no dia, hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir
e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 42/2022 PREGÃO PRESENCIAL nº. 18/2022, do tipo MENOR LANCE POR ITEM, tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei nº. 10.520, de 17/07/2002,
Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº. 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº. 3.784 de 06/04/01, Lei nº. 6.474, de 06/08/2002, Decreto
nº. 0199, de 09/06/2003 e legislação correlata aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais
exigências deste Edital.
ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Ás 09:00 hrs do dia 05 de maio de 2022
CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES e a SESSÃO DE LANCES: Às 09:00 hrs do dia 05 de maio de 2022, na Av. Jorge Lacerda, nº.
1180 - Centro, no Gabinete do Prefeito.
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço:
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, Avenida Jorge Lacerda nº. 1180, centro, Setor de Compras nos seguintes horários, das 08:00 às 11:30
e das 13:30 às 17:00 HRS, telefone (47) 3356-2318, e-mail: compras@vidalramos.sc.gov.br
Vidal Ramos (SC), 19 de abril de 2022
EDUARDO THECHRIN
Pregoeiro
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HOMOLOGAÇÃO DISPENSA LICITAÇÃO Nº. 15/2022

Publicação Nº 3839219

Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS

Nr.: 15/2022

CNPJ:
83.102.376/0001-34
Telefone: (47) 3356-2300
Endereço: Avenida Jorge Lacerda, 1180 - Centro
CEP:
88443-000 - Vidal Ramos

Processo Adm.:

36/2022

Data do Processo:

05/04/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

36/2022
15/2022 - DL
Dispensa de licitação
19/04/2022
Contratação de empresa para aquisição de placas de drywall (gesso acartonado) para
criar as divisórias na reforma interna que acontecerá na prefeitura, com fulcro no artigo
24, inciso II, da Lei no 8.666/93.

Participante: WANDERLEI ERNESTO FAGUNDES & CIA LTDA
Item

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

1

Venda e instalação de 92,50m² de divisória de drywall - Venda e instalação 92,500
de 92,50m² de divisória de drywall

Qtd.

M²

137,00

12.672,50

2

Porta padrão para drywall - Porta padrão para drywall

UNI

1.050,00

3.150,00

Total do Participante:

15.822,50

3,000

Unidade

Total Geral:

15.822,50

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Manutenção das Atividades Administrativas

Dotação

Valor Estimado

03.001.04.122.1301.2003.3.3.90.00.00

R$ 15.822,50

Vidal Ramos, 19/04/2022

NELSON BACK
PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Responsável
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Videira
Prefeitura
DECRETO Nº 18.921/22

Publicação Nº 3839374

DECRETO Nº 18.921/22, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
Altera o Decreto nº 17.338/20, que Nomeia Membros para comporem o Conselho de Administração do Centro de Inovação Videira.
A VICE-PREFEITA NA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA
Art. 1º Altera o artigo 1º, inciso VI do Decreto nº 17.338/20, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
VI - IFC - Campus Videira
a) Titular: Nadir Paula da Rosa
Suplente: Wanderson Rigo
(...)”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.
Videira, 18 de abril de 2022.
CLAUDETE NARDI VAVASSORI
Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal
Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 18 dias do mês de abril de 2022.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

DECRETO Nº 18.925/22

Publicação Nº 3840974

DECRETO Nº 18.925/22, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Torna sem efeito o Decreto nº 18.890/22.
A VICE-PREFEITA NA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, com base no Mem. 008/DEPGP-CO,
RESOLVE
Art. 1º Tornar sem efeito o Decreto nº 18.890/22, que nomeou MARCOS ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR, tendo em vista sua aprovação
no Concurso Público referente ao Edital nº 001/2018 - VISAN, homologado em 26 de novembro de 2018, para exercer o cargo de provimento efetivo de Engenheiro, criado pela Lei Complementar nº 203/18, com carga horária de 44 horas semanais e remuneração de Lei.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.
Videira, 19 de abril de 2022.
CLAUDETE NARDI VAVASSORI
Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal
Publicado o presente Decreto na VISAN aos 19 dias do mês de abril de 2022.
LEONARDO ANTUNES MENEGOTTO
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Diretor Geral Interino
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

DECRETO Nº 18.926/22

Publicação Nº 3840979

DECRETO Nº 18.926/22, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Nomeia Engenheiro
A VICE-PREFEITA NA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complementar nº
203/18,
RESOLVE
Art. 1º Nomear THAIS SCHUTZ MILLACK, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público referente ao Edital nº 001/2018 - VISAN,
homologado em 26 de novembro de 2018, para exercer o cargo de provimento efetivo de Engenheiro, criado pela Lei Complementar nº
203/18, com carga horária de 44 horas semanais e remuneração de Lei.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.
Videira, 19 de abril de 2022.
CLAUDETE NARDI VAVASSORI
Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal
Publicado o presente Decreto na VISAN aos 19 dias do mês de abril de 2022.
LEONARDO ANTUNES MENEGOTTO
Diretor Geral Interino
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 136/2022

Publicação Nº 3839671

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 136/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020 – PMV
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que ficam
convocados os candidatos abaixo relacionado para comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoas, no Paço Municipal, à Avenida
Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foram classificados no Processo Seletivo nº 001/2020 - PMV:
CONVOCADOS

CLASSIF.

CARGO

1.LUCAS OLIVEIRA ALVES

7º

FISCAL DE OBRAS

O convocado deverá apresentar no Departamento de Gestão de Gestão de Pessoas na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:
a) Realização de Exame Médico Admissional;
b) Carteira de Trabalho – Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
c) 1 (uma) foto 3x4;
d) Cópia de Comprovante de Residência e Número de telefone;
e) Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante do tipo sanguíneo;
h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
i) Cópia de Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
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l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI,
da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
n) Declaração de bens;
o) Certidão negativa de antecedentes criminais;
p) Convocação para contratação de acordo com o processo seletivo para o cargo.
Videira, 19 de abril de 2022.
EURO VIECELI
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 137/2022

Publicação Nº 3839673

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 137/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019 – PMV
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que ficam
convocados os candidatos abaixo relacionado para comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoas, no Paço Municipal, à Avenida
Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foram classificados no Processo Seletivo nº 001/2019 - PMV:
CONVOCADOS

CLASSIF.

CARGO

1. ORI DOS SANTOS

8º

AGENTE DE PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA

O convocado deverá apresentar no Departamento de Gestão de Gestão de Pessoas na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:
a) Realização de Exame Médico Admissional;
b) Carteira de Trabalho – Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
c) 1 (uma) foto 3x4;
d) Cópia de Comprovante de Residência e Número de telefone;
e) Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante do tipo sanguíneo;
h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
i) Cópia de Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI,
da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
n) Declaração de bens;
o) Certidão negativa de antecedentes criminais;
p) Convocação para contratação de acordo com o processo seletivo para o cargo.
Videira, 19 de abril de 2022.
EURO VIECELI
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 138/2022

Publicação Nº 3839675

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 138/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020 – FME
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que ficam
convocados os candidatos abaixo relacionado para comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoas, no Paço Municipal, à Avenida
Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foram classificados no Processo Seletivo nº 001/2020 - FME:
CONVOCADOS

CLASSIF.

CARGO

1.SCHAYANE DA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

20º

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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O convocado deverá apresentar no Departamento de Gestão de Gestão de Pessoas na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:
a) Realização de Exame Médico Admissional;
b) Carteira de Trabalho – Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
c) 1 (uma) foto 3x4;
d) Cópia de Comprovante de Residência e Número de telefone;
e) Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante do tipo sanguíneo;
h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
i) Cópia de Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI,
da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
n) Declaração de bens;
o) Certidão negativa de antecedentes criminais;
p) Convocação para contratação de acordo com o processo seletivo para o cargo.
Videira, 19 de abril de 2022.
EURO VIECELI
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 139/2022

Publicação Nº 3840250

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 139/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 – PMV
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que ficam
convocados os candidatos abaixo relacionado para comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoas, no Paço Municipal, à Avenida
Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foram classificados no Processo Seletivo nº 001/2021 - PMV:
CONVOCADOS

CLASSIF.

CARGO

1. JAQUELINE BOGO FAQUIM

16º

ENFERMEIRO

2. DARCI JACINTO DE OLIVEIRA

8º

MOTORISTA

O convocado deverá apresentar no Departamento de Gestão de Gestão de Pessoas na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:
a) Realização de Exame Médico Admissional;
b) Carteira de Trabalho – Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
c) 1 (uma) foto 3x4;
d) Cópia de Comprovante de Residência e Número de telefone;
e) Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante do tipo sanguíneo;
h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
i) Cópia de Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI,
da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
n) Declaração de bens;
o) Certidão negativa de antecedentes criminais;
p) Convocação para contratação de acordo com o processo seletivo para o cargo.
Videira, 19 de abril de 2022
EURO VIECELI
Secretário Municipal de Administração
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EXTRATO ADITIVO N 59/2022

Publicação Nº 3840582

Termo Aditivo nº 59/2022
Contrato de Prestação de Serviço nº 50/2017
Processo: PREGÃO PRESENCIAL nº 32/2017 - PMV
Contratado: KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
Objeto: aditar o Contrato de Prestação de Serviços nº 50/2017, com o fim de prorrogar o prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias,
com efeitos a partir de 20/04/2022 até 19/06/2022.
Data: 19/04/2022

EXTRATO ADITIVO N 60/2022

Publicação Nº 3839976

Termo Aditivo nº 60/2022
Ata de Registro de Preços nº 25/2022
Processo: Pregão Eletrônico nº 152/2021
Contratado: Deon Terraplanagens e Construções EIRELI – EPP
Objeto: aditar a Ata de Registro de Preços nº 25/2022, com o fim de alterar o valor dos itens constante nas Cláusulas 1ª e 2ª, conforme
segue:
159867 - DEON TERRAPLANAGENS E CONSTRUCOES EIRELI
Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Reequilibrado

5

SERVIÇO DE TRATOR DE
ESTEIRA, SENDO A MAQUINA
COM PESO MÉDIO, PODENDO
VARIAR ENTRE 12.000 E 16.000
KG, COM LAMINA ARTICULADA
E ANO DE FABRICAÇÃO NÃO
INFERIOR A 2011.

HORAS

KOMATSU/KOMATSU

1.200,

R$280,00

R$305,05

Data: 19/04/2022.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 19/2022 - PMV

Publicação Nº 3839147

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 19/2022 - PMV
O Município de Videira, comunica a homologação dos seguintes atos:
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 19/2022 - PMV
HOMOLOGAÇÃO: 18/04/2022
OBJETO: INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RENATA CHRISTINA MELITTO, NO CURSO “SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR” ATUALIZAÇÃO JURÍDICA E DA PRÁTICA PROCESSUAL”, MINISTRADO O INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS – IEM, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE CURITIBA/PR
FORNECEDOR: INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS – IEM
VALOR DA COMPRA: R$ 770,00 (Setecentos e setenta reais)
FUNDAMENTO: Artigos 25, II, e 26, ambos da Lei de Licitações.
Videira - SC, 18 de Abril de 2022.
Fabiano Luiz Marafon
Secretário de Gabinete
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Publicação Nº 3839145

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6CB75B14E88478945635D5F148F57B3C5641FF19

MUNICÍPIO DE VIDEIRA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 19/2022 – PMV - JUSTIFICATIVA

O Município de Videira, comunica os seguintes atos:
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 19/2022 - PMV
OBJETO: INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RENATA CHRISTINA MELITTO, NO CURSO “SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR” ATUALIZAÇÃO JURÍDICA E DA PRÁTICA PROCESSUAL”, MINISTRADO O INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS – IEM, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.
JUSTIFICATIVA DA COMPRA: “Considerando o grande volume de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares que tramitam nesta
Procuradoria, sendo 07 (sete) nestes três primeiros meses do ano, apenas para esta Procuradora, verifica-se necessária e interessante a
capacitação específica para o bom desenvolvimento destes processos administrativos que buscam aprimorar o bom desenvolvimento do
serviço público por parte dos servidores que compõem a Administração Municipal.
Pensando assim, a Reforma Administrativa de 1998, inseriu novas regras ao art. 39 da Constituição Federal, para obrigar que no âmbito da
Administração Pública, nos três poderes, os servidores (e por extensão, os agentes públicos) devam ser capacitados, com recursos disponibilizados pelo respectivo órgão.
Essa previsão está nos parágrafos 2º e 7º, do art. 39, que determinam o seguinte: “Art. 39... § 2º A União, os Estados e o Distrito Federal
manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos
um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. O
§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da
economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e
produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma
de adicional ou prêmio de produtividade.” Da leitura do §2º, pode-se verificar que, a despeito da obrigatoriedade de criação das Escolas de
Governo não incidir sobre os municípios (até porque a maioria é de pequeno porte), facultou-se a extensão aos demais entes. Todavia, o
§7º inclui o Município entre os entes da federação obrigados a investir na capacitação e treinamento de seus agentes.
Por isso, entendemos ser indispensável a preparação dos profissionais da Procuradoria Jurídica, para que atuem eficientemente e dominem
o conhecimento público em questão.
Para tanto, foi aprovada a Lei n. 3.507/17, que cria o Programa de Valorização do Servidor Público do Município de Videira, definindo que
são consideradas ações de capacitação, aquelas que contemplem tanto a aquisição de novas habilidades e conhecimentos, quanto o desenvolvimento de características comportamentais que contribuam na preparação do servidor público para tornar-se agente e facilitador na
prestação de serviços à sociedade e no aprimoramento dos processos (artigo 3º).
E, nos termos do artigo 4º, os eventos de capacitação podem ser realizados nas modalidades de cursos, treinamentos, seminários, encontro,
palestras e afins.
O curso SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: ATUALIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL E PRÁTICA PROCESSUAL será
ministrado na cidade de Curitiba-PR (dias 26 e 27/04/2022).
Este treinamento será útil tanto para o desempenho das funções na condução dos processos administrativos disciplinares, quanto para
a apresentação de proposta de alteração do Estatuto, no tocante ao Regime Disciplinar, a fim de melhor adequar a lei Municipal às boas
práticas processuais
Ante o exposto, o investimento na capacitação é, de todo, válido para o bom e fiel cumprimento do serviço empregado por esta Procuradoria
Jurídica, tendo em vista ser o principal instrumento de trabalho para um resultado final de qualidade, repercutindo em toda a Administração
Pública.”
É a justificativa apresentada pelo Sr. LUIZ FRANCISCO KARAN LEONI, Procurador Jurídico.
VALOR DA COMPRA: R$ 770,00 (Setecentos e setenta reais)
FUNDAMENTO: Artigos 25, II, e 26, ambos da Lei de Licitações.
Videira - SC, 18 de Abril de 2022.
Fabiano Luiz Marafon
Secretário de Gabinete
Código TCE/SC: 6CB75B14E88478945635D5F148F57B3C5641FF19
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Publicação Nº 3839371

PORTARIA nº 0422/2022
Nomeia Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para apurar os fatos referidos no Processo Administrativo nº 109840/2022
A VICE-PREFEITA NA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 28 da Lei nº
3.734/19,
RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores LUCIANE MARIA DOS SANTOS GEMO, RENATA CHRISTINA MELILLO e ALINE APARECIDA DA SILVA TEDESCO, para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apurarem, no prazo de 30
(trinta) dias, os fatos referidos no Processo Administrativo nº 109840/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.
Videira, 18 de abril de 2022.
CLAUDETE NARDI VAVASSORI
Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal
Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 18 dias do mês de abril de 2022.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

PORTARIA Nº 0423/2022

Publicação Nº 3839370

PORTARIA nº 0423/2022
Altera a Portaria nº 0395/2022
A VICE-PREFEITA NA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º Alterar o art. 1º, da Portaria nº 0395/2022, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Conceder Licença Prêmio de 3 (três) meses ao servidor AMAZONAS CORREA RODRIGUES, Vigia, no período de 4 de maio de 2022
a 4 de agosto de 2022, referente ao quinquênio de 1° de julho de 2009 até 30 de junho de 2014.”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.
Videira, 18 de abril de 2022.
CLAUDETE NARDI VAVASSORI
Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal
Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 18 dias do mês de abril de 2022.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431
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Publicação Nº 3839367

PORTARIA nº 0424/2022
Altera a Portaria nº 0396/2022
A VICE-PREFEITA NA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º Alterar o art. 1º, da Portaria nº 0396/2022, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Conceder Licença Prêmio de 3 (três) meses ao servidor AMAZONAS CORREA RODRIGUES, Vigia, no período de 5 de agosto de 2022
a 5 de novembro de 2022, referente ao quinquênio de 1° de julho de 2014 até 30 de junho de 2019.”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.
Videira, 18 de abril de 2022.
CLAUDETE NARDI VAVASSORI
Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal
Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 18 dias do mês de abril de 2022.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

PORTARIA Nº 0425/2022

Publicação Nº 3839362

PORTARIA nº 0425/2022
Autoriza o Uso do Largo da Estação Ferroviária
A VICE-PREFEITA NA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 125, parágrafo 4º,
da Lei Orgânica do Município, e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 110023/2022;
RESOLVE
Art. 1º Autorizar a montagem de um gazebo (para recolhimento de doações e troca/venda de cartelas) e colocação de uma faixa no Largo
da Estação Ferroviária, pelo Lions Clube Videira Centro, nos dias 29 de outubro, 5 de novembro e 12 de novembro de 2022, para divulgação
do 18º Show de Prêmios da Visão.
§1º Os responsáveis pela organização do evento se comprometem a garantir as condições abaixo especificadas:
a. Serviço de segurança no local do evento;
b. Proibição de comercialização de alimentos e bebidas no local;
c. Fica vedado a instalação de objetos e/ou equipamentos ou similares que possam danificar a o local;
d. Ao pagamento da taxa referente ao ECAD – Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, no prazo de 72 (setenta e duas) horas
antes da realização do evento, nos casos de utilização de músicas de artistas que estão em atividade ou, que faleceram há menos de 70
(setenta) anos;
e. Será de responsabilidade exclusiva do requerente, o pagamento de quaisquer despesas, tributos, tarifas, emolumentos, ou contribuições,
federais, estaduais ou municipais, que decorram da presente autorização, bem como da atividade para a qual a presente autorização lhe
é concedida, cabendo-lhe providenciar, especialmente os alvarás e seguros obrigatórios legalmente exigíveis e quaisquer outras exigências
legais;
f. Responsabilizar-se pelo uso e conservação dos bens pertencentes ao patrimônio público;
g. Não ceder o uso da área a terceiros, nem utilizá-la para fim diverso do ora estipulado;
h. Recolher imediatamente, ao término do evento, o material utilizado e deixar o local nas mesmas condições que foi encontrado;
i. Acondicionar o lixo acumulado durante o evento em sacos plásticos e colocá-lo em local apropriado;
j. Em caso de extravio e/ou dano, total ou parcial, dos bens utilizados, obrigar-se-ão ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes.
§2º A fim de apurar eventuais danos cabe a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Agricultura e Meio Ambiente, através de
servidores devidamente qualificados, vistoriar e atestar, por meio de termo de devolução, as condições do bem municipal, quando da devolução do mesmo.
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§3º A Prefeitura Municipal de Videira fica isenta de qualquer casualidade sobre os participantes do referido evento, ficando o requerente
inteiramente responsável pelo mesmo.
§4º A Prefeitura Municipal de Videira fica isenta de qualquer casualidade sobre o texto e/ou imagens da referida faixa, ficando o Lions Clube
Videira Centro inteiramente responsável pelos mesmos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.
Videira, 18 de abril de 2022.
CLAUDETE NARDI VAVASSORI
Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal
Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 18 dias do mês de abril de 2022.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

PORTARIA Nº 0426/2022

Publicação Nº 3839360

PORTARIA nº 0426/2022
Autoriza o Uso de Espaço Público Municipal
A VICE-PREFEITA NA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 125, da Lei Orgânica
do Município, e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 110025/2022,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar o uso do Estádio Luiz Leoni, pelo Lions Clube Videira Centro, nos dias 11 a 14 de novembro de 2022, para a realização do
18° Show de Prêmios da Visão.
§1º Os responsáveis pela organização do evento se comprometem a garantir as condições abaixo especificadas:
a. Serviço de segurança no local do evento;
b. Proibição de venda de produtos fumígeros (cigarros, charutos, etc.), bebidas alcoólicas ou embaladas em garrafas de vidro;
c. Proibição de comercialização de alimentos e bebidas no local;
d. Fica vedado a instalação de objetos e/ou equipamentos ou similares que possam danificar a o local;
e. Ao pagamento da taxa referente ao ECAD – Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, no prazo de 72 (setenta e duas) horas
antes da realização do evento, nos casos de utilização de músicas de artistas que estão em atividade ou, que faleceram há menos de 70
(setenta) anos;
f. Será de responsabilidade exclusiva do requerente, o pagamento de quaisquer despesas, tributos, tarifas, emolumentos, ou contribuições,
federais, estaduais ou municipais, que decorram da presente autorização, bem como da atividade para a qual a presente autorização lhe
é concedida, cabendo-lhe providenciar, especialmente os alvarás e seguros obrigatórios legalmente exigíveis e quaisquer outras exigências
legais;
g. Responsabilizar-se pelo uso e conservação dos bens pertencentes ao patrimônio público;
h. Não ceder o uso da área a terceiros, nem utilizá-la para fim diverso do ora estipulado;
i. Recolher imediatamente, ao término do evento, o material utilizado e deixar o local nas mesmas condições que foi encontrado;
j. Acondicionar o lixo acumulado durante o evento em sacos plásticos e colocá-lo em local apropriado;
k. Em caso de extravio e/ou dano, total ou parcial, dos bens utilizados, obrigar-se-ão ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes.
§2° Fica o Lions Clube Videira Centro responsável por locação de gerador elétrico caso seja necessário.
Art. 2º A Prefeitura Municipal de Videira fica isenta de qualquer casualidade sobre os participantes do referido evento, ficando o Lions Clube
Videira Centro inteiramente responsável pelo mesmo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.
Videira, 18 de abril de 2022.
CLAUDETE NARDI VAVASSORI
Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal
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Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 18 dias do mês de abril de 2022.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

PORTARIA Nº 0427/2022

Publicação Nº 3839358

PORTARIA nº 0427/2022
Declara estável servidora que especifica
A VICE PREFEITA NA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo
Administrativo nº 110614/2022;
RESOLVE
Art. 1º Declarar estável, a partir de 7 de abril de 2022, a servidora JORSYSLANE DE JESUS FERREIRA DURANS, Enfermeira, por ter cumprido
e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 7 de abril de 2022.
Videira, 18 de abril de 2022.
CLAUDETE NARDI VAVASSORI
Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal
Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 18 dias do mês de abril de 2022.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

PORTARIA Nº 0428/2022

Publicação Nº 3839355

PORTARIA nº 0428/2022
Declara estável servidora que especifica
A VICE PREFEITA NA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo
Administrativo nº 110615/2022;
RESOLVE
Art. 1º Declarar estável, a partir de 11 de abril de 2022, a servidora FLAVIA MARIANA RUBINI PIRES, Auxiliar de Serviços Gerais, por ter
cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 11 de abril de 2022.
Videira, 18 de abril de 2022.
CLAUDETE NARDI VAVASSORI
Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal
Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 18 dias do mês de abril de 2022.
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EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

PORTARIA Nº 0429/2022

Publicação Nº 3839351

PORTARIA nº 0429/2022
Declara estável servidora que especifica
A VICE PREFEITA NA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo
Administrativo nº 110611/2022;
RESOLVE
Art. 1º Declarar estável, a partir de 7 de abril de 2022, a servidora LAIS FATIMA CAMINTIA, Agente Administrativo II, por ter cumprido e
sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 7 de abril de 2022.
Videira, 18 de abril de 2022.
CLAUDETE NARDI VAVASSORI
Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal
Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 18 dias do mês de abril de 2022.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

PORTARIA Nº 0430/2022

Publicação Nº 3839345

PORTARIA nº 0430/2022
Declara estável servidor que especifica
A VICE PREFEITA NA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo
Administrativo nº 110612/2022;
RESOLVE
Art. 1º Declarar estável, a partir de 7 de abril de 2022, o servidor ALEJANDRO VARGAS NETO, Odontólogo, por ter cumprido e sido aprovado
no estágio probatório previsto em lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 7 de abril de 2022.
Videira, 18 de abril de 2022.
CLAUDETE NARDI VAVASSORI
Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal
Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 18 dias do mês de abril de 2022.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
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Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

PORTARIA Nº 0431/2022

Publicação Nº 3839342

PORTARIA nº 0431/2022
Declara estável servidor que especifica
A VICE PREFEITA NA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo
Administrativo nº 110613/2022;
RESOLVE
Art. 1º Declarar estável, a partir de 7 de abril de 2022, o servidor GUILHERME NERCOLINI, Agente Administrativo II, por ter cumprido e
sido aprovado no estágio probatório previsto em lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 7 de abril de 2022.
Videira, 18 de abril de 2022.
CLAUDETE NARDI VAVASSORI
Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal
Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 18 dias do mês de abril de 2022.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

PORTARIA Nº 0432/2022

Publicação Nº 3839338

PORTARIA nº 0432/2022
Concede Licença Maternidade
A VICE-PREFEITA NA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, e à vista do que consta no Memorando nº
24/22/DEPKA,
RESOLVE
Art. 1º Conceder Licença Maternidade de 180 (cento e oitenta) dias à servidora FABIANE JARDIM, Especialista em Educação, a partir do dia
14 de abril de 2022 até 10 de outubro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 14 de abril de 2022.
Videira, 18 de abril de 2022.
CLAUDETE NARDI VAVASSORI
Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal
Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 18 dias do mês de abril de 2022.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431
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Publicação Nº 3839334

PORTARIA nº 0433/2022
Concede Licença Maternidade
A VICE-PREFEITA NA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, e à vista do que consta no Memorando nº
24/22/DEPKA,
RESOLVE
Art. 1º Conceder Licença Maternidade de 180 (cento e oitenta) dias à servidora GIOVANA CARDOSO PATRICIO, Professora, a partir do dia
11 de abril de 2022 até 7 de outubro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 11 de abril de 2022.
Videira, 18 de abril de 2022.
CLAUDETE NARDI VAVASSORI
Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal
Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 18 dias do mês de abril de 2022.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 – FMAS

Publicação Nº 3839188
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0E50021B67F856A1437152A955C86600EE632EC6

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 – FMAS
O Secretário Municipal de Gabinete torna público que fará realizar o Pregão Eletrônico nº 02/2022 FMAS. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÕES FUTURAS, COM PEDIDOS PARCELADOS DE MATERIAIS DE PERFUMARIA, HIGIENE E LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL MENINO JESUS. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. Recebimento das propostas: do dia 20/04/2022
a partir das 17:45h até o dia 23/05/2022 às 08:59h. Abertura das propostas e início da sessão de disputa de lances: dia 23/05/2022 às
09:00h. 4. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: www.videira.sc.gov.br e
www.portaldecompraspublicas.com.br. 5. INFORMAÇÕES: Através do telefone (49) 3566-9053.
Videira/SC, 19 de Abril de 2022.
FABIANO LUIZ MARAFON
Secretário Municipal de Gabinete
CÓDIGO TCE/SC: 0E50021B67F856A1437152A955C86600EE632EC6

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022 – PMV - RETIFICAÇÃO

Publicação Nº 3839127

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 35/2022 – PMV
RETIFICAÇÃO Nº 01
O Secretário Municipal de Gabinete torna público que fica ALTERADO O DESCRITIVO DOS ITENS 06, 08, 11, 18 e 38, do Edital do Pregão
Eletrônico nº 35/2022 - PMV. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA CEMEIS E SALAS DE AEE PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. Tendo em vista que tais alterações implicam nas condições de participação das possíveis empresas interessadas, fica alterada a data de abertura da licitação no dia 11/05/2022 às 14:00h O Edital retificado
está disponível nos sites www.videira.sc.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações por meio do telefone (49) 3566-9053.
Videira/SC 19 de Abril de 2022.
FABIANO LUIZ MARAFON
Secretário Municipal de Gabinete
Código TCE –SC: EF1A14E53A22DC40BCA900E547665AE829492227
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Publicação Nº 3839308
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C63AC1F86A18510023C966008A471096B83C7BAB

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022 – PMV
O Secretário Municipal de Gabinete torna público que fará realizar o Pregão Eletrônico nº 52/2022 – PMV. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS, COM PEDIDOS PARCELADOS, DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL DO TIPO A1 E A3, INCLUINDO
TOKENS CRIPTOGRÁFICOS (PESSOA FÍSICA), PARA OS SERVIDORES DO ÓRGÃO GERENCIADOR - MUNICÍPIO DE VIDEIRA E ÓRGÃOS
PARTICIPANTES (FMAS, FMS, FME E VISAN). 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. Recebimento das propostas: do dia 20/04/2022 a partir
das 16:00h até o dia 12/05/2022 às 08:59h. Abertura das propostas e início da sessão de disputa de lances: dia 12/05/2022 às 09:00h. 4.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: www.videira.sc.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. 5. INFORMAÇÕES: Através do telefone (49) 3566-9053.
Videira/SC, 19 de Abril de 2022.
FABIANO LUIZ MARAFON
Secretário Municipal de Gabinete
CÓDIGO TCE/SC:
C63AC1F86A18510023C966008A471096B83C7BAB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022 - PMV

Publicação Nº 3840436
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4CDE3D15247284D3EC23EDAB553971B7076BED7D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022 – PMV
O Secretário Municipal de Gabinete torna público que fará realizar o Pregão Eletrônico nº 53/2022 – PMV. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS
PARA CONTRATAÇÃO FUTURA, COM PEDIDOS PARCELADOS, DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, DE LAVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA
PARA O ÓRGÃO GERENCIADOR - MUNICÍPIO DE VIDEIRA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES (FMAS, FMS, FME). 2. TIPO: MENOR PREÇO POR
LOTE. 3. Recebimento das propostas: do dia 22/04/2022 a partir das 15:00h até o dia 12/05/2022 às 13:59h. Abertura das propostas e
início da sessão de disputa de lances: dia 12/05/2022 às 14:00h. 4. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: www.videira.sc.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. 5. INFORMAÇÕES: Através do telefone (49)
3566-9053.
Videira/SC, 19 de Abril de 2022.
FABIANO LUIZ MARAFON
Secretário Municipal de Gabinete
CÓDIGO TCE/SC:
4CDE3D15247284D3EC23EDAB553971B7076BED7D
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ANEXO V CONTROLE GASTOS EDUCAÇÃO ATÉ MARÇO 2022

Publicação Nº 3840172

DECRETO Nº 8.766/07

ANEXO V

CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS COM ENSINO – MÊS MARÇO/2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM ENSINO
1. BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS
ARRECADAÇÃO
ATÉ O MÊS
713.565,73
1.560.818,09
5.778.226,11
2.036.238,66
10.088.848,59
Total
11.264.178,82
0,00
21.919.755,95
232.347,69
1.949,10
3.256.770,81
0,00
36.675.002,37
46.763.850,96

Receitas Oriundas de Impostos
1.1 - IPTU (multas, juros, dívida ativa)
1.2 - ITBI (multas, juros, dívida ativa)
1.3 - ISS (multas, juros, dívida ativa)
1.5 - IRRF
1.8
SOMA
Receitas Base de Cálculo do FUNDEB
1.10 - Cota-Parte do FPM - 20%
1.11 - Cota-Parte do ICMS Deson Export. (LC 87/96) -20%
1.12 - Cota-Parte do ICMS - 20%
1.13 - Cota-Parte do IPI Exp. - 20%
1.14 - Cota- Parte do ITR - 20%
1.15 - Cota- Parte do IPVA - 20%
1.16 - Cota- Parte do ITCMD - 20%
1.17
SOMA
1.18
TOTAL
2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO

Até o Mês

Especificação
2.1 - 25% das Receitas Resultantes de Impostos (25% de 1.18)
2.1.1 - Cota- parte Transferências do FUNDEB (retorno)
2.2 - Rendimento s/ Aplicação FUNDEB
2.3 - Superávit Financeiro Exercício Anterior do 2.2
2.4 - Cota-Parte do Salário Educação
2.5 - Rendimento Aplicação Salário Educação
2.6 - Superávit Financeiro Exercício Anterior do 2.4
2.7 - Convênios Vinculados ao Ensino
2.8 - Superávit Financeiro Exercício Anterior do 2.7
3. APLICAÇÂO
Especificação
3.1 - 25% das Receitas Resultantes de Impostos (100% de 2.1)
3.1.1 - Valor gasto com Ensino Fundamental
3.1.2 - Valor gasto com Educação Infantil
3.2 - Contribuição do FUNDEB (Sub-vinculação contábil)
3.3 - Remun.Prof Magistério Efetivo Exercício (mínimo 60% de 2.1.1+2.2+2.3)
3.4 - Ensino Fundamental e Educação Infantil (máximo 40% de 2.1.1 +2.2+2.3)
3.5 - Cota Parte Salário Educação (100% de 2.4+2.5+2.6)
3.6 - Convênios Vinculados ao Ensino (100% de 2.7+2.8)
4.CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS (EM %)
4.1 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (25% de 1.18)
4.1 - Remun.Profissionais Magistério Efetivo Exercício (mínimo 70% de 2.1.1+2.2)
4.2 - Ensino Fundamental e Educação Infantil ( máximo 30% de 2.1.1)

5. GANHO/PERDA COM FUNDEB
5.1 - Cota-parte - Transferências do FUNDEB

Acumulado
11.690.962,74
11.765.889,79
83.169,34
691.260,61
1.130.000,94
34.542,82
2.201.740,97
114.022,19
1.735.776,12

Exigência Legal
11.690.962,74

11.849.059,13
8.294.341,39
3.554.717,74
3.366.284,73
1.849.798,31

Até o mês
Liquidada
Diferença
11.180.123,59
-510.839,15
4.368.825,85
6.811.297,74
10.046.363,73
-1.802.695,40
6.106.601,15
-2.187.740,24
3.939.762,58
385.044,84
18.306,70

-3.347.978,03
-1.849.798,31

MÍNIMO %
25,00%
70,00%
30% (máximo)

LIQUIDADO %
14,43%
45,70%
33,25%

DIFERENÇA %
-10,57%
-24,30%
-7,15%

Valor recebido
até o mês

Valor retido até o
mês

Diferença

11.765.889,79

7.335.000,47

4.430.889,32

Fonte: Departamento de Contabilidade

Videira-SC, 19 de abril de 2022.

__________________________
Cristina Klock
Contadora CRC-SC 020534/0-0

__________________________________
Luiz Felipe Torcatto Zanella
Secretário Municipal de Educação

_________________________
Claudete Nardi Vavassori
Vice-Prefeita de Videira
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Publicação Nº 3840018

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.º ED029/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o disposto no art. 145, III da Constituição Federal;
Considerando o disposto nos artigos 81 e 82 da Lei 5.172 de 25/10/66 CTN;
Considerando o disposto no Decreto-Lei n 195, de 24 de fevereiro de 1967;
Considerando o disposto do artigo 100 da Lei Orgânica Municipal;
Considerando o disposto nos artigos 69 a 78A da Lei n.º 69/85 (Código Trib. Municipal);
Considerando o disposto no Decreto n.º 3386, de 30 de março de 1993;
Considerando o disposto na Lei Complementar 230 de 03 de outubro de 2019;
Considerando o disposto na Lei Complementar 231 de 03 de outubro de 2019;
Considerando o disposto no Edital Prévio 005/2021.

NOTIFICA:

Todos os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título, de imóveis situados na Rua Benvenuto
Francisco Mandelli e Rua Jose Savian no Bairro Santa Teresa no Município de Videira, que nesta data está sendo
lançada pela Secretaria Municipal de Fazenda a Contribuição de Melhoria decorrente da valorização imobiliária de obra
pública relativa à pavimentação em pedras irregulares pelos valores e distribuição constantes da Planilha de Rateio e
Cálculo da Contribuição de Melhoria, conforme documentos do Processo Administrativo 110622/2022, e deverá ser
paga observados os seguintes prazos e condições:

1 – DO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO (art. 82, I, a, da Lei 5.172/66 – CTN)
O Memorial Descritivo da obra é o constante do Anexo I, páginas 01 a 10 deste Edital, publicado no edital prévio
005/2021 e anexo na íntegra as páginas 20 a 37 do PA110622/2022, extraído do Processo Administrativo Licitatório TP
nº 017/2016-PMV.

2 – DO ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA (art. 82, I, b, da Lei 5.172/66 – CTN)
Serviços de pavimentação de pedras irregulares de 2.403,16m2 na Rua Benvenuto Francisco Mandeli, com custo inicial
orçado em R$ 191.481,28, executado no valor total de R$ 166.769,74 (cento e sessenta e seis mil setecentos e sessenta
e nove reais e setenta e quatro centavos), e 298,15m2 na Rua Jose Savian, com custo inicial orçado em R$ 21.282,20,
executado no valor total de R$ 24.378,45 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco
centavos) conforme contrato 157/2016 e aditivo 053/2017, Anexo II, páginas 01 a 07, deste Edital.

3 – DA PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO (art. 82, I, c, Lei 5.172/66–CTN)
Os proprietários de imóveis situados nas ruas onde a obra foi executada irão custear o valor de R$ 84.229,84 (oitenta e
quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos). Valor este correspondente a valorização dos
imóveis beneficiados com a obra, conforme avaliações efetuadas antes da obra (fls. 74 a 86 do PA110622/2022) e
posterior a obra. (fls. 125 a 161 do PA110622/2022), documentos apensos ao Anexo III, págs. 01 a 50, deste edital.

4 – DA DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA (art. 82, I, d, da Lei 5.172/66 – CTN)
Os imóveis limítrofes, com testada integral ou parcial para as Ruas Benvenuto Francisco Mandelli e Rua Jose Savian no
Bairro Santa Teresa conforme demonstrado no Anexo IV, pág 01 deste Edital.
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5 – DO LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (art. 82, I,”e”,e §§1° e 2°,Lei 5.172/66–CTN)
O valor a ser pago limitar-se-á ao fator de valorização dos imóveis, decorrente da obra de pavimentação e será rateado
pela área de abrangência dos imóveis beneficiados pela obra, conforme Anexos deste edital.
O valor da Contribuição de Melhoria será definido através de fórmula de cálculo, que leva em consideração a
valorização individual decorrente da obra de pavimentação, tendo por limite máximo o custo da obra.
Contribuição de Melhoria = Valorização decorrente da obra (individual) X participação dos proprietários
Valorização total da obra

PLANILHA DE RATEIO E CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
DADOS DOS IMÓVEIS BENEFICIADOS COM A OBRA
Rua Benvenuto Francisco Mandelli e Jose Savian
Valor da obra Rua Benvenuto F. Mandelli
Valor da obra Rua José Savian
Participação Proprietários
Valorização Total Resultante da Obra

R$ 166.769,74
R$ 24.378,45
R$ 84.229,84
R$ 84.229,84

Valor da obra R. José Savian Contrato 157/2016
Valor aditivo R. Jose Savian Termo de Aditamento 53/2017
Valor
terreno
antes da
obra

Valor
terreno
após obra

Zanete L. Di Domenico Longo 5.218,00
01.05.076.0101

1.510.193,56

1.523.656,00 13.462,44

R$ 13.462,44

15,98%

Celso Bruns
01.05.076.0118

605,00

175.099,10

177.265,00

2.165,90

R$ 2.165,90

2,57%

Celso Bruns
01.05.076.0135

449,00

129.949,58

131.557,00

1.607,42

R$ 1.607,42

1,91%

Celso Bruns
01.05.076.0147

449,00

129.949,58

131.557,00

1.607,42

R$ 1.607,42

1,91%

Marino Agostinho Abati
01.05.076.0159

449,00

129.949,58

131.557,00

1.607,42

R$ 1.607,42

1,91%

Vivaldino Pontes
01.05.076.0171

568,00

164.390,56

166.424,00

2.033,44

R$ 2.033,44

2,41%

José Osny Pereira
01.05.076.0183

568,00

164.390,56

166.424,00

2.033,44

R$ 2.033,44

2,41%

Augusto Mandelli - Espólio
01.05.076.0195

572,00

165.548,24

167.596,00

2.047,76

R$ 2.047,76

2,43%

Antonio João Zucco
01.05.077.0138

2.169,66

627.943,00

633.540,72

5.597,72

R$ 5.597,72

6,65%

Sandro Luiz Ferreira
01.05.077.0763

1.107,24

320.457,40

324.421,32

3.963,92

R$ 3.963,92

4,71%

Elizabete Sonia Pellin
01.05.077.0187

373,82

108.190,98

109.529,26

1.338,28

R$ 1.338,28

1,59%

Terezinha Crippa

377,47

109.247,37

110.598,71

1.351,34

R$ 675,67

0,80%

proprietários
inscrição imobiliária

Área do
Terreno

R$ 18.486,20
R$ 5.892,25
Valorização
resultante
da obra

Valor
contribuição
melhoria

Rateio
individual
conf valoriz.
Partic. Prop.
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R$

675,67

0,80%

Celso Antonio Kafer
01.05.077.0211

420,02

121.562,19

123.065,86

1.503,67

R$ 1.503,67

1,79%

José Osny Pereira
01.05.076.0207

449,00

129.949,58

131.557,00

1.607,42

R$ 1.607,42

1,91%

Uniao Incorporação e Empren
dimentos Ltda
571,95
01.05.076.0221

165.533,77

167.581,35

2.047,58

R$ 2.047,58

2,43%

72.355,00

73.250,00

895,00

R$ 895,00

1,06%

Marli Terezinha Bruschi Carinhato 250,00
01.05.076.0263
Nair Testa Ribeiro
01.05.076.0277

300,00

86.826,00

87.900,00

1.074,00

R$ 1.074,00

1,28%

Marcia Junges
01.05.076.0289

717,80

207.745,68

210.315,40

2.569,72

R$ 2.569,72

3,05%

Eva Neli Pluta
01.05.076.0497

410,00

118.662,20

120.130,00

1.467,80

R$ 1.467,80

1,74%

Wanderlei Dalamaria
01.05.076.0510

464,10

134.319,82

135.981,30

1.661,48

R$ 1.661,48

1,97%

Jovelina Maria Zanluchi – Espólio 469,00
01.05.076.0522

135.737,98

137.417,00

1.679,02

R$ 1.679,02

1,99%

Antonio Plinio Doro
01.05.076.0533

491,00

142.105,22

143.863,00

1.757,78

R$ 1.757,78

2,09%

José Verona
01.05.076.0547

525,00

151.945,50

153.825,00

1.879,50

R$ 1.879,50

2,23%

Alexandre Mauricio Andreani
01.05.076.0561

503,00

145.578,26

147.379,00

1.800,74

R$ 1.800,74

2,14%

Moacir Lima Granzotto
01.05.076.0575

532,00

153.971,44

155.876,00

1.904,56

R$ 1.904,56

2,26%

Alexandre Mauricio Andreani
01.05.076.0589

579,00

167.574,18

169.647,00

2.072,82

R$ 2.072,82

2,46%

Alexandre Mauricio Andreani
01.05.076.0603

553,00

160.049,26

162.029,00

1.979,74

R$ 1.979,74

2,35%

Vicente Danieleves Mandelli
01.05.076.0617

525,40

152.061,27

153.942,20

1.880,93

R$ 1.880,93

2,23%

Margarete de Souza Pinto Guill 826,62
01.05.077.0229

239.240,36

242.199,66

2.959,30

R$ 2.959,30

3,51%

Município de Videira
01.05.077.0666

809,00

234.140,78

237.037,00

2.896,22

R$ 2.896,22

3,44%

Paulo Cesar Kowalski
01.05.077.0638

349,00

101.007,58

102.257,00

1.249,42

R$ 1.249,42

1,48%

Celso Moreira dos Santos
01.05.077.0613

350,00

101.297,00

102.550,00

1.253,00

R$ 1.253,00

1,49%

Cristian Francis Kroth
01.05.077.0303

727,40

210.524,11

213.128,20

2.604,09

R$ 2.604,09

3,09%

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2594

Marines Maria Campanhin Possato 363,00
01.05.077.0585

105.059,46

106.359,00

1.299,54

R$ 1.299,54

1,54%

Guido Kleeman
01.05.077.0571

369,00

106.795,98

108.117,00

1.321,02

R$ 1.321,02

1,57%

Carlo José Kowalski
01.05.077.0558

376,00

108.821,92

110.168,00

1.346,08

R$ 1.346,08

1,60%

Silvio André Kowalski
01.05.077.0543

377,00

109.111,34

110.461,00

1.349,66

R$ 1.349,66

1,60%

Silvio Pontes
01.05.077.0529

378,00

109.400,76

110.754,00

1.353,24

R$ 1.353,24

1,61%

Valor total - participação proprietários






R$ 84.229,84

100,00%




6 - PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO: (art. 82, § 2º da Lei 5.172/66 – CTN)
I –Pagamento em parcela única: somente poderá ser efetuado até a data de vencimento da primeira parcela, em 20 de
julho de 2022, e gozará de desconto de 10% (dez por cento). O documento de arrecadação pré-emitido, relativo à
parcela única, já traz consignado o valor da redução a que o contribuinte tem direito.
II – Pagamento parcelado: o tributo poderá ser pago em vinte quatro (24) parcelas vencíveis nos dias 20 (vinte) de cada
mês, sendo a primeira vencível em 20 de julho de 2022.
O recolhimento deverá ser realizado nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil em documento de
arrecadação próprio do município, e também por aplicativo de qualquer banco com a utilização do PIX, através da
leitura do QR Code, disponível no Documento de Arrecadação.

7 - PAGAMENTO COM ATRASO:
O pagamento com atraso das parcelas estará sujeito à atualização monetária a partir de 90 (noventa) dias do
vencimento (Artigo 100, §1º,”a” da Lei Municipal nº 69/85) e aos seguintes acréscimos (artigo 100 da Lei Municipal
n.º 69/85):
a) Multa: de 0,2 (dois décimos por cento) ao dia até o limite de 20% (vinte por cento)
b) Juros de mora: de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do mês seguinte ao do vencimento, considerado mês
qualquer fração.

8 - FALTA DE PAGAMENTO: (art. 201 e seguintes da Lei 5.172/66 – CTN)
O tributo não pago no prazo regulamentar será inscrito em Dívida Ativa até o término do exercício financeiro
correspondente. (art. 147 da Lei Municipal n.º 69/85). Os débitos inscritos em Dívida Ativa, devidamente atualizados e
com os acréscimos legais, se não pagos amigavelmente, serão cobrados judicialmente.
9 - IMPUGNAÇÕES (art. 82, II da Lei 5.172/66 – CTN)
O tributo acima mencionado poderá ser objeto de impugnação, obedecido o disposto nos artigos 153 a 156 da Lei
Municipal nº 69/85, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação do contribuinte, conforme artigo 100, §2º, da
Lei Orgânica Municipal, após esse prazo, serão consideradas intempestivas.
Sendo incerta a data da notificação do contribuinte, esta será considerada como ocorrida na data de vencimento de que
trata o Item 6 deste Edital.
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10 - DISPOSIÇÕES FINAIS:
São partes integrantes deste Edital:
Anexo I – Edital Prévio 005/2021 e Leis 230/2019 e 231/2019
Anexo II – Contrato de prestação de serviços 157/2016 e aditivo 053/2017.
Anexo II – Avaliações dos imóveis beneficiados com a obra.
Anexo IV –Delimitação da zona beneficiada- área de abrangência
Demais documentos do Processo Administrativo PA110622/2022, ficam à disposição dos contribuintes, podendo deles
requerer cópias, que serão encaminhadas em meio digital para o contribuinte.
Os Documentos de Arrecadação Municipal de Contribuição de Melhoria estão disponíveis no Portal Tributário do
Município, no site do município www.videira.sc.gov.br, Link “Portal Tributário”.
O contribuinte deverá localizar o serviço “Emissão de Guias Contribuição de Melhoria”, efetuar a pesquisa por inscrição
imobiliária ou por CPF do proprietário do imóvel, podendo então imprimir o carnê da contribuição de melhoria pelo
portal do Município.
*(link direto: https://videira.atende.net/#!/tipo/servico/valor/41/padrao/1/load/1)
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente Edital dando-se ciência do mesmo
aos contribuintes notificados.
Este Edital entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos
da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 18 de abril de 2022.

Wolmar Erdmann
Fiscal de Tributos
Matr. 5.302

Edvans Pasqual
Fiscal de Tributos
Matr. 15.490

Ezequiel Carlos de Oliveira Ricardo Garcia Schulz
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Matr. 15.936
Matr.19.047

Maria Alice Vanz
Fiscal de Tributos
Matr.15.665

Luiz Carlos Bondicz
Secretário Municipal da Fazenda
Claudete Nardi Vavassori
Prefeita Municipal em exercício
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Publicação Nº 3840025

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.º ED030/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o disposto no art. 145, III da Constituição Federal;
Considerando o disposto nos artigos 81 e 82 da Lei 5.172 de 25/10/66 CTN;
Considerando o disposto no Decreto-Lei n 195, de 24 de fevereiro de 1967;
Considerando o disposto do artigo 100 da Lei Orgânica Municipal;
Considerando o disposto nos artigos 69 a 78A da Lei n.º 69/85 (Código Trib. Municipal);
Considerando o disposto no Decreto n.º 3386, de 30 de março de 1993;
Considerando o disposto na Lei Complementar 244 de 03 de outubro de 2019;
Considerando o disposto no Edital Prévio 005/2021.

NOTIFICA:

Todos os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título, de imóveis situados na Rua Almo
Rohregger no Bairro Amarante no Município de Videira, que nesta data está sendo lançada pela Secretaria Municipal
de Fazenda a Contribuição de Melhoria decorrente da valorização imobiliária de obra pública relativa à pavimentação
em pedras irregulares pelos valores e distribuição constantes da Planilha de Rateio e Cálculo da Contribuição de
Melhoria, conforme documentos do Processo Administrativo 110622/2022, e deverá ser paga observados os seguintes
prazos e condições:

1 – DO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO (art. 82, I, a, da Lei 5.172/66 – CTN)
O Memorial Descritivo da obra é o constante do Anexo I, páginas 01 a 10 deste Edital, publicado no edital prévio
005/2021 e anexo na íntegra as páginas 20 a 37 do PA110622/2022, extraído do Processo Administrativo Licitatório TP
nº 017/2016-PMV.

2 – DO ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA (art. 82, I, b, da Lei 5.172/66 – CTN)
Serviços de pavimentação de pedras irregulares de 2.652,12m2 na Rua Almo Rohregger, com custo inicial orçado em
R$ 208.159,43, executado no valor total de R$ 193.458,57 (cento e noventa e três mil quatrocentos e cinquenta e oito
reais e cinquenta e sete centavos) conforme contrato 156/2016, Anexo II, páginas 01 a 07, deste Edital.

3 – DA PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO (art. 82, I, c, Lei 5.172/66–CTN)
Os proprietários de imóveis situados nas ruas onde a obra foi executada irão custear o valor de R$ 51.367,89
(cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos). Valor este correspondente a
valorização dos imóveis beneficiados com a obra, conforme avaliações efetuadas antes da obra (fls. 44 a 73 do
PA110622/2022) e posterior a obra. (fls. 88 a 124 do PA110622/2022), documentos apensos ao Anexo III, págs. 01 a
67, deste edital.

4 – DA DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA (art. 82, I, d, da Lei 5.172/66 – CTN)
Os imóveis limítrofes, com testada integral ou parcial para a Rua Almo Rohregger no Bairro Amarante conforme
demonstrado no Anexo IV, pág 01 a 02 deste Edital.
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5 – DO LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (art. 82, I,”e”,e §§1° e 2°,Lei 5.172/66–CTN)
O valor a ser pago limitar-se-á ao fator de valorização dos imóveis, decorrente da obra de pavimentação e será
rateado pela área de abrangência dos imóveis beneficiados pela obra, conforme Anexos deste edital.
O valor da Contribuição de Melhoria será definido através de fórmula de cálculo, que leva em consideração a
valorização individual decorrente da obra de pavimentação, tendo por limite máximo o custo da obra.
Contribuição de Melhoria = Valorização decorrente da obra (individual) X participação dos proprietários
Valorização total da obra

PLANILHA DE RATEIO E CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
DADOS DOS IMÓVEIS BENEFICIADOS COM A OBRA
Rua Almo Rohregger
Valor da obra Rua Almo Rohregger
Participação Proprietários
Valorização Total Resultante da Obra

R$ 193.458,57
R$ 51.367,89
R$ 51.367,89

Área do
Terreno

Valor
terreno
antes da
obra

Valor
terreno
após obra

Valorização
resultante
da obra

Claudir de Matos
01.02.080.0269

322,49

69.980,33

70.947,80

967,47

R$ 967,47

1,88%

Luis Carneiro
01.02.080.0282

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Ivanete do Divino de Souza
01.02.080.0295

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Pedro Vanderlei A. de Oliveira 312,00
01.02.080.0308

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Congregação Cristã no Brasil
01.02.080.0321

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Sirlei Salete Trento
01.02.080.0334

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Antonio Cirilo Flach
01.02.080.0347

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Walcir Golinski
01.02.080.0360

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Leonel Signorini Voff
01.02.080.0373

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Raimunda Maria Pit da Silva
01.02.080.0386

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Marciano Boeno Ferreira
01.02.080.0399

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Ivanir de Souza
01.02.080.0412

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Neonilda Pasold
01.02.080.0425

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

João França
01.02.080.0438

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

proprietários
inscrição imobiliária

Valor
contribuição
melhoria

Rateio
individual
conf valoriz.
Partic. Prop.
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312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

342,00

74.214,00

75.240,00

1.026,00

R$ 1.026,00

2,00%

Município de Videira
01.02.084.0363

3.903,14

846.981,38

858.690,80

11.709,42

R$ 11.709,42

22,80%

Nilson Jose de Oliverio
01.02.081.0228

327,00

70.959,00

71.940,00

981,00

R$ 981,00

1,91%

Bernardino da Silva
01.02.081.0191

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Joel Luiz Bonaldo - Espólio
01.02.081.0178

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Adair Gois
01.02.081.0165

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Valtecir José dos Santos
01.02.081.0152

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Ivanete do Divino de Souza
01.02.081.0139

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Hedio Ludke
01.02.081.0126

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Natalina Salete Bazzo Appi
01.02.081.0113

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Oscar Luiz
01.02.081.0101

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Antenor Martins
01.02.081.0089

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Nayr Domingos da Fonseca
01.02.081.0076

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Jose dos Santos Pereira
01.02.081.0062

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Leocir Angelo da Silveira
01.02.081.0049

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Moises Dal Pizzol
01.02.081.0036

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Clair Volff
01.02.081.0025

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Afonso Dilonei Roveda
01.02.081.0012

342,00

74.214,00

75.240,00

1.026,00

R$ 1.026,00

2,00%

Idaci E. P. dos Santos
01.02.123.0115

342,00

74.214,00

75.240,00

1.026,00

R$ 1.026,00

2,00%

Nelso Carneiro Borges
01.02.123.0078

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Valdomiro Alves Pereira
- espolio
01.02.080.0478

Maria C. Alves de
Oliveira Belotto
01.02.123.0066
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Arneu Norlok
01.02.123.0053

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Eva Maria Montanari
01.02.123.0041

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Sebastião da Silva
01.02.123.0029

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Gentila Farias Vaz
01.02.123.0017

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Silvalina Marques
01.02.083.0122

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Vilson dos Santos
01.02.083.0082

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Luiz Carlos Vieira
01.02.083.0069

312,00

67.704,00

68.640,00

936,00

R$ 936,00

1,82%

Valor total - participação proprietários






R$ 51.367,89

100,00%




6 - PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO: (art. 82, § 2º da Lei 5.172/66 – CTN)
I –Pagamento em parcela única: somente poderá ser efetuado até a data de vencimento da primeira parcela, em 20
de julho de 2022, e gozará de desconto de 10% (dez por cento). O documento de arrecadação pré-emitido, relativo à
parcela única, já traz consignado o valor da redução a que o contribuinte tem direito.
II – Pagamento parcelado: o tributo poderá ser pago em vinte quatro (24) parcelas vencíveis nos dias 20 (vinte) de
cada mês, sendo a primeira vencível em 20 de julho de 2022.
O recolhimento deverá ser realizado nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil em documento de
arrecadação próprio do município, e também por aplicativo de qualquer banco com a utilização do PIX, através da
leitura do QR Code, disponível no Documento de Arrecadação.

7 - PAGAMENTO COM ATRASO:
O pagamento com atraso das parcelas estará sujeito à atualização monetária a partir de 90 (noventa) dias do
vencimento (Artigo 100, §1º,”a” da Lei Municipal nº 69/85) e aos seguintes acréscimos (artigo 100 da Lei Municipal
n.º 69/85):
a) Multa: de 0,2 (dois décimos por cento) ao dia até o limite de 20% (vinte por cento)
b) Juros de mora: de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do mês seguinte ao do vencimento, considerado
mês qualquer fração.
8 - FALTA DE PAGAMENTO: (art. 201 e seguintes da Lei 5.172/66 – CTN)
O tributo não pago no prazo regulamentar será inscrito em Dívida Ativa até o término do exercício financeiro
correspondente. (art. 147 da Lei Municipal n.º 69/85). Os débitos inscritos em Dívida Ativa, devidamente atualizados e
com os acréscimos legais, se não pagos amigavelmente, serão cobrados judicialmente.
9 - IMPUGNAÇÕES (art. 82, II da Lei 5.172/66 – CTN)
O tributo acima mencionado poderá ser objeto de impugnação, obedecido o disposto nos artigos 153 a 156 da Lei
Municipal nº 69/85, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação do contribuinte, conforme artigo 100, §2º, da
Lei Orgânica Municipal, após esse prazo, serão consideradas intempestivas.
Sendo incerta a data da notificação do contribuinte, esta será considerada como ocorrida na data de vencimento de
que trata o Item 6 deste Edital.
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10 - DISPOSIÇÕES FINAIS:
São partes integrantes deste Edital:
Anexo I – Edital Prévio 005/2021 e Leis 244/2019.
Anexo II – Contrato de prestação de serviços 156/2016.
Anexo II – Avaliações dos imóveis beneficiados com a obra.
Anexo IV –Delimitação da zona beneficiada- área de abrangência
Demais documentos do Processo Administrativo PA110622/2022, ficam à disposição dos contribuintes, podendo deles
requerer cópias, que serão encaminhadas em meio digital para o contribuinte.
Os Documentos de Arrecadação Municipal de Contribuição de Melhoria estão disponíveis no Portal Tributário do
Município, no site do município www.videira.sc.gov.br, Link “Portal Tributário”.
O contribuinte deverá localizar o serviço “Emissão de Guias Contribuição de Melhoria”, efetuar a pesquisa por
inscrição imobiliária ou por CPF do proprietário do imóvel, podendo então imprimir o carnê da contribuição de
melhoria pelo portal do Município.
*(link direto: https://videira.atende.net/#!/tipo/servico/valor/41/padrao/1/load/1)
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente Edital dando-se ciência do mesmo
aos contribuintes notificados.
Este Edital entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos
da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 18 de abril de 2022.

Wolmar Erdmann
Fiscal de Tributos
Matr. 5.302

Edvans Pasqual
Fiscal de Tributos
Matr. 15.490

Ezequiel Carlos de Oliveira Ricardo Garcia Schulz
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Matr. 15.936
Matr.19.047

Maria Alice Vanz
Fiscal de Tributos
Matr.15.665

Luiz Carlos Bondicz
Secretário Municipal da Fazenda
Claudete Nardi Vavassori
Prefeita Municipal em exercício
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Vitor Meireles
Prefeitura
DECRETO Nº 028/2022

Publicação Nº 3839208

DECRETO N.º 028/2022
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ÂMBITO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e fundamentos legais,
de acordo com a Resolução 001/2021, artigo 4º, do Conselho Municipal de Educação,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para compor a Equipe Técnica da Educação Especial no Âmbito do Sistema
Municipal de Ensino no Município de Vitor Meireles:
Representantes da área da saúde:
Juliana Fusinato Eickenberg – Psicóloga
Edna Bocalon – Fonoaudióloga
Adão Gil Zanelato - Fisioterapeuta
Representantes do Conselho Municipal de Educação:
Luciara Kuhl Darolt
Ilma Watras
Representante da área da assistência social:
Sonia Solene Segundo Berkenbrock
Art. 2º - Além dos nomes relacionados no Art. 1º, a Equipe Técnica da Educação Especial no âmbito do Sistema Municipal de Ensino no
Município de Vitor Meireles, será composta pelos seguintes representantes, denominados membros natos:
-

Professor regente da respectiva unidade escolar
Professor da Sala de Recursos Multifuncionais
Diretor da unidade escolar
Pedagogo da Secretaria Municipal de Educação
Secretário Municipal de Educação

Art. 3º - Os membros da Equipe Técnica da Educação Especial no âmbito do Sistema Municipal de Ensino no Município de Vitor Meireles,
poderão ser substituídos no caso de não fazerem mais parte da representação das áreas referidas no presente decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei
nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vitor Meireles (SC), 19 de abril de 2022.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/______.
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

DECRETO Nº 029/2022

Publicação Nº 3841137

DECRETO N. 029, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
"NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REURB, DO MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES".
BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e fundamentos legais,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros para compor a Comissão de Regularização Fundiária:
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I – representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Cidade e Desenvolvimento Econômico, responsável pela Coordenação dos Processos de Regularização Urbana – Patricia Bloemer Meneghelli;
II – representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Cidade e Desenvolvimento Econômico, responsável pela análise urbanística dos
processos de Reurb – Bruno da Silva Ossemer;
III – representante da Secretaria Municipal da Secretaria da Agricultura, Silvicultura, Pecuária e Meio Ambiente responsável pela análise
ambiental dos processos de Reurb – Greison Pianesser;
IV – representante da Secretaria Municipal da Assistência Social responsável pela análise social dos processos de Reurb – Sônia Solene
Segundo Berkenbrock; e
V – representante da assessoria jurídica do Município, responsável pela análise jurídica dos processos de Reurb – Márcio José Pavanello.
Art. 2º. O mandato dos membros da Comissão terá recondução automática até que o presente Decreto seja revogado.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n.
59/2018, Decreto n. 54/2019 e Decreto n. 22/2021.
Vitor Meireles, 19 de abril de 2022.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2022

Publicação Nº 3840242
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 04336AEF5C96DA38B8DE9BB035578BC666A8333E

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 014/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES.
CONTRATADO: CLEDSON ANTONIO FRANZEN 03305127902
CNPJ: 26.033.669/0001-73
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS (SHOW) PARA ANIMAÇÃO DA 33ª FESTA EM COMEMORAÇÃO A
EMANCIPAÇÃO POLITICA - ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO.
VALOR DO CONTRATO: R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais).
PRAZO VIGÊNCIA: 22/04/2022 até 24/04/2022
Vitor Meireles – SC, 19 de abril de 2022.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2022

Publicação Nº 3839402

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 253AEC6C17D6CBF79F0E843CF79BB28FF942EA87

EXTRATO DE DISPENSA 001/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA – Município de Vitor Meireles
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

CONTRATADO: CLEDSON ANTONIO FRANZEN 0330512790
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTISTICOS PARA 33ª FESTA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICO
- ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO.
VALOR TOTAL: R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais).
Vitor Meireles – SC, 19 de abril de 2022.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

LEI COMPLEMENTAR Nº 147

Página 2603

Publicação Nº 3839136

LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL E REAJUSTE
SALARIAL E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Vitor Meireles, no uso de suas atribuições legais;
seguinte lei:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder, de acordo com o índice econômico INPC (IBGE), acumulado no ano de 2021, o
valor de 10,16% de revisão geral anual, nos termos do Artigo 37, inciso X da Constituição
Federal, sobre o salário do mês de março de 2022, aos servidores do Município de Vitor
Meireles, dos Poderes Executivo e Legislativo, passando-se a aplicar os anexos desta Lei
Complementar.
Parágrafo Único – A reposição salarial que trata o caput
tem como base a data base de reajuste do funcionalismo público, fixada pelo parágrafo 2º do
art. 39 da Lei Complementar nº 007/2003.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder, de acordo com o índice econômico INPC (IBGE), acumulado no ano de 2021, o
valor de 10,16% de revisão ao subsídio de Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Vereadores e
Secretários Municipais de Vitor Meireles, nos termos do Artigo 37, inciso X da Constituição
Federal.
Art. 3º - O menor piso salarial a ser pago a servidor com
regime de 40 (quarenta) horas semanais será o salário mínimo nacional.
Art. 4º - O teto salarial a ser pago a servidor com regime
de 40 (quarenta) horas semanais será o subsídio do Prefeito Municipal, incluídas as vantagens
pessoais ou de qualquer outra natureza, conforme estabelecido no art. 37, inciso XI da
Constituição Federal.
Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder o valor de 2,84% de reajuste salarial, aos servidores do Município de Vitor Meireles,
dos Poderes Executivo e Legislativo, valor este somado ao índice do Art. 1º, da presente Lei
Complementar, passando-se a aplicar os anexos desta Lei Complementar.
Art. 6º - O profissional do quadro do magistério que
estiver enquadrado em nível cujo vencimento é inferior ao Piso Nacional do Magistério fará
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jus a um abono denominado “Complementação Piso Magistério”, que será a diferença entre
seu vencimento base e o Piso Nacional do Magistério, proporcional à sua carga horária.
Parágrafo Único: o caput desse artigo tem efeitos
retroativos a partir de 01 de janeiro de 2022, e será pago juntamente com a folha mensal em
até 45 dias contados da publicação desta lei.
Art. 7º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data
de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de abril de 2022, revogando-se as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, 19 de abril de 2022.

BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal
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ANEXO V – LC 049/2009

GRUPOS OCUPACIONAIS, HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, FUNÇÕES, E NÍVEL DE
VENCIMENTO

GRUPO I – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS
40 HORAS SEMANAIS
Quantidade

Cargo

1

Farmacêutico

1
2
1
1
1
3
2
1
3
3
2
1
4
1
1
2
1
2
1

Advogado
Assistente Social
Bioquímico
Contador
Controlador Interno
Enfermeiro
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro Civil
Médico Clínico Geral
Médico da ESF
Médico Veterinário
Nutricionista
Odontólogo
Engenheiro Florestal
Fisioterapeuta
Psicólogo
Turismólogo
Fiscal de Tributos
Fiscal de Obras e
Posturas

Nível

Vencimento
Anterior

Vencimento
Atual

X-1

4.068,82

4.597,76

X-1
IX-1
IX-1
XII-1
XI-1
X-1
XI-1
XI-1
XV-1
XVI-1
XIII-1
IX-1
XIV-1
XI-1
XI-1
XI-1
IX-1
VIII-1
VIII-1

4.068,82
3.426,53
3.426,53
5.353,70
4.711,23
4.068,82
4.711,23
4.711,23
12.795,03
17.559,36
6.317,37
3.426,53
8.030,59
4.711,23
4.711,23
4.711,23
3.426,53
2.998,08
2.998,08

4.597,76
3.871,97
3.871,97
6.049,68
5.323,68
4.597,76
5.323,68
5.323,68
13.833,13
19.842,07
7.138,62
3.871,97
9.074,56
5.323,68
5.323,68
5.323,68
3.871,97
3.387,83
3.387,83
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GRUPO II – ATIVIDADES TÉCNICAS DE NÍVEL MÉDIO – ATM
Quantidade

1
4
2
1
1
1
15
1
1
2

Cargo

Nível

Técnico em
V-1
Agropecuária
Técnico em Enfermagem VI-1
Técnico em
VIII-1
Contabilidade
Técnico em Defesa
V-1
Ambiental
Técnico em
V-1
Processamento de Dados
Topógrafo
VI-1
Agente Administrativo e VII-1
Operacional
Fiscal de Vigilância
VI-1
Epidemiológica
Fiscal de Vigilância
VI-1
Sanitária
Auxiliar de Consultório
V-1
Odontológico

Vencimento
Anterior

Vencimento
Atual

1.756,10

1.984,39

2.098,63
2.998,08

2.371,45
3.387,83

1.756,10

1.984,39

1.756,10

1.984,39

2.098,63
2.419,83

2.371,45
2.734,40

2.098,63

2.371,45

2.098,63

2.371,45

1.756,10

1.984,39

GRUPO III – ATIVIDADES AUXILIARES – AAU
Quantidade

Cargo

Nível

23

Agente Comunitário de
Saúde - ESF
Auxiliar de Enfermagem
Telefonista
Auxiliar de Gabinete
Odontológico
Fiscal de Vigilância
Sanitária Epidemiológica

II-1

10
2
2
1

Vencimento
Anterior

Vencimento
Atual

1.140,32

1.288,56

V-1
IV-1
IV-1

1.756,10
1.596,45

1.984,39
1.803,98

1.596,45

1.803,98

VI-1

2.098,63

2.371,45
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GRUPO IV – TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS – TSG

Quantidade

1
2
2
25
15
22
10
15
1
2

Cargo

Almoxarife
Instalador Hidráulico
Mecânico
Motorista
Operador de Máquinas
Servente/Merendeira
Auxiliar de Manutenção
e Conservação
Auxiliar de Serviços
Gerais
Auxiliar de Mecânico
Guarda do Patrimônio
Público

Nível

Vencimento
Anterior

Vencimento
Atual

IV-1
IV-1
VI-1
IV-1
V-1
II-1
II-1

1.596,45
1.596,45
2.098,63
1.596,45
1.756,10
1.140,32

1.803,98
1.803,98
2.371,45
1.803,98
1.984,39
1.288,56

1.140,32

1.288,56

1.140,32

1.288,56

1.288,58

1.456,09

1.596,45

1.803,98

II-1
III-1
IV-1

TABELA DE SUBSÍDIOS/VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS

QUANTIDADE

1
3

DENOMINAÇÃO

NÍVEL

REMUNERAÇÃO
ANTERIOR

REMUNERAÇÃO
ATUAL

Chefe de Gabinete
Diretor Municipal

XI-1
VIII-1

4.711,23
2.998,08

5.323,68
3.387,83

www.diariomunicipal.sc.gov.br

2.103,45

2.513,74

1.803,98

1.984,39

IV

V

4.873,63

5.643,10

6.412,66

7.566,94

3.387,83

3.871,97

4.597,76

5.323,68

6.049,68

7.138,62

9.074,56

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

3

8.020,95

6.797,42

5.981,69

5.166,04

4.350,55

3.806,57

3.072,37

2.664,56

2.229,66

2.026,95

1.636,06

1.447,83

1.100,36

13.833,13 14.663,12 15.542,90

19.842,07 21.032,59 22.294,55

XV

XVI

9.619,03 10.196,18

4.104,29

3.591,10

2.898,46

2.371,45

2.734,40

VI

VII

1.912,22

1.543,46

1.288,56

1.456,09

II

1.365,87

2

1.038,08

1

979,32

III

I

NIVEIS

4

5

9.012,34

7.637,58

6.721,02

5.804,57

4.888,27

4.277,06

3.452,12

2.993,90

2.505,25

2.277,48

1.838,28

1.626,78

1.236,37

6

7

8.581,59

7.551,74

6.522,01

5.492,46

4.805,70

3.878,80

3.363,95

2.814,90

2.558,98

2.065,49

1.827,85

1.389,18

8

9.096,48

8.004,85

6.913,33

5.822,01

5.094,04

4.111,53

3.565,78

2.983,79

2.712,52

2.189,42

1.937,52

1.472,54

9

10

8.994,25

7.767,82

6.541,61

5.723,67

4.619,71

4.006,51

3.352,59

3.047,79

2.460,03

2.177,00

1.654,54

11

12

8.727,92

7.350,16

6.431,11

5.190,71

4.501,72

3.766,96

3.424,49

2.764,09

2.446,07

1.859,04

13

9.251,60

7.791,16

6.816,98

5.502,15

4.771,82

3.992,98

3.629,96

2.929,94

2.592,84

1.970,58

14

15

8.754,15

7.659,56

6.182,22

5.361,62

4.486,52

4.078,63

3.292,08

2.913,31

2.214,15

9.806,69 10.395,09

8.258,63

7.226,00

5.832,28

5.058,13

4.232,56

3.847,76

3.105,74

2.748,41

2.088,82

9.533,90 10.105,93 10.712,29 11.355,03 12.036,33

8.233,89

6.934,11

6.067,09

4.896,89

4.246,91

3.553,74

3.230,65

2.607,64

2.307,61

1.753,81

9.642,27 10.220,81 10.834,06 11.484,10 12.173,14 12.903,53 13.677,75

8.485,14

7.328,13

6.171,33

5.399,69

4.358,22

3.779,73

3.162,82

2.875,27

2.320,79

2.053,77

1.560,89

9.553,08 10.126,27 10.733,85 11.377,88 12.060,55 12.784,18 13.551,23 14.364,31 15.226,16 16.139,73

8.095,84

7.124,28

6.152,84

5.181,57

4.533,68

3.659,24

3.173,54

2.655,56

2.414,13

1.948,58

1.724,38

1.310,55

23.632,22 25.050,16 26.553,17 28.146,36 29.835,14 31.625,25 33.522,76 35.534,13 37.666,17 39.926,14 42.321,71 44.861,01

16.475,48 17.464,01 18.511,85 19.622,56 20.799,91 22.047,91 23.370,78 24.773,03 26.259,41 27.834,98 29.505,07 31.275,38

10.807,95 11.456,42 12.143,81 12.872,44 13.644,78 14.463,47 15.331,28 16.251,15 17.226,22 18.259,80 19.355,39 20.516,71

8.502,21

7.205,27

6.340,59

5.476,01

4.611,58

4.034,96

3.256,71

2.824,43

2.363,44

2.148,57

1.734,23

1.534,70

1.166,39

TABELA ÚNICA DE VENCIMENTOS

ANEXO VIII

16

47.552,68

33.151,90

21.747,71

17.108,12

14.498,41

12.758,51

11.018,80

9.279,40

8.119,13

6.553,15

5.683,32

4.755,71

4.323,34

3.489,60

3.088,11

2.347,00
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2.235,96 2.370,12 2.512,32 2.663,06 2.822,85 2.992,22 3.171,75 3.362,06 3.563,78 3.777,61 4.004,26 4.244,52 4.499,19 4.769,14 5.055,29 5.358,61

V

Obs. As referências acima equivalem à carga horária de 20 (vinte) horas semanais. Jornada maior ou menor implica
diferenciação para mais ou para menos, no valor do vencimento, proporcionalmente.

1.973,90 2.092,33 2.217,87 2.350,95 2.492,00 2.641,52 2.800,01 2.968,02 3.146,10 3.334,86 3.534,95 3.747,05 3.971,87 4.210,19 4.462,80 4.730,57

2.131,74 2.259,64 2.395,22 2.538,94 2.691,27 2.852,75 3.023,91 3.205,35 3.397,67 3.601,53 3.817,62 4.046,68 4.289,48 4.546,85 4.819,66 5.108,84

III

IV

1.473,67 1.562,09 1.655,82 1.755,16 1.860,47 1.972,10 2.090,43 2.215,85 2.348,81 2.489,73 2.639,12 2.797,47 2.965,31 3.143,23 3.331,83 3.531,74

3

1.794,48 1.902,15 2.016,28 2.137,25 2.265,49 2.401,42 2.545,50 2.698,23 2.860,13 3.031,74 3.213,64 3.406,46 3.610,85 3.827,50 4.057,15 4.300,58

2

I

1

II

NIVEIS

20 HORAS SEMANAIS

TABELA DE VENCIMENTOS

QUADRO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

ANEXO IV – LC 048/2009
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ANEXO I – LC 022/2006

TABELA SALARIAL

QUANT.

CARGO

REMUNERAÇÃO
ANTERIOR
12.795,03

REMUNERAÇÃO
ATUAL
14.458,38

3

Médico da ESF

3

Odontólogo da ESF

8.030,59

9.074,56

3

Enfermeiro da ESF

4.068,82

4.597,76

3

Técnico de Enfermagem da
ESF
Agente Comunitário de
Saúde da ESF

2.098,63

2.371,45

1.140,32

1.288,56

23
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ANEXO I – LC 056/2010
ARTIGO 25, INCISO I
TABELA DOS CARGOS EM COMISSÃO COM A QUANTIDADE DE VAGAS,
CARGA HORÁRIA, NÍVEIS DE REFERÊNCIA E VENCIMENTO
GRUPO – DIREÇÃO SUPERIOR – DSU
Quantidade

1

Cargo

Diretor Geral

Carga
Horária

Nível

Vencimento
Anterior

Vencimento
Atual

20h

XI-1

4.711,23

5.323,68

ANEXO V
ARTIGO 25, INCISO V

GRUPO I – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS
Quantidade

1

Cargo

Contador

Carga
Horária

Nível

Vencimento
Anterior

Vencimento
Atual

20h

VIII-1

2.998,08

3.387,83

GRUPO II – ATIVIDADES TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO – ATP
Quantidade

1
1

Cargo

Agente Legislativo
Auxiliar Administrativo

Carga
Horária

Nível

Vencimento
Anterior

Vencimento
Atual

40h
40h

X-1
VI-1

4.068,82
2.098,63

4.597,76
2.371,45

GRUPO III – ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS – ASG
Quantidade

Cargo

Carga
Horária

Nível

Vencimento
Anterior

Vencimento
Atual

1

Agente de Serviços Gerais

40h

V-1

1.756,10

1.984,39
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TERMO DE HOMOLOGAÇAO DISPENSA 001/2022

Publicação Nº 3840085

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DFFA8937A2C11D53924100DF7E945B754D38A3BB
Pág
1 / 1
MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES
Compras e Contratos
Termo Homologação

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 94 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número Minuta - Licitação: 17 codigoCliente: 94 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: 0

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Dispensa de Licitação
Para Contratação de Serviços
1/2022
Processo Administrativo: 17/2022

Ao Sr(a). BENTO FRANCISCO SILVY tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela
Decreto nº 14/2022.

Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Dispensa de Licitação nº. 1/2022, o(s)
participante(s):

859842 - CLEDSON ANTONIO FRANZEN 03305127902
Item Produto
1

Unidade Marca

CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS
ARTISTICOS (SHOW)

UN

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

R$8.500,00

R$8.500,00

Total do Fornecedor:

R$8.500,00

Valor Total:

8.500,00

Vitor Meireles, 19 de abril de 2022

BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO561201-006-OUNWZDGCZPKAKK-4 - Emitido por: VALDELI JOSE SEBASTIAO

19/04/2022 09:57:54 -03:00
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Witmarsum
Prefeitura
ADJUDICAÇÃO 25/2022 - CRECHE MARRECO

Publicação Nº 3839658

PREFEITURA MUN DE WITMARSUM
ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado
pela Comissão de Licitações, resolve:
01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a ) Processo Nr.: 25/2022
b ) Licitação Nr.: 1/2022
c ) Modalidade: Tomada de Preços
d ) Data Homologação: 19 de abril de 2022
e ) Data da Adjudicação: 19 de abril de 2022
f ) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA,
PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e ou REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA
LOCALIDADE MARRECOS, NO MUNICÍPIO DE WITMARSUM/SC, COM O FORNECIMENTO DE
MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À COMPLETA E PERFEITA
IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DEFINIDOS, EM CONFORMIDADE COM OS
ANEXOS DO PRESENTE EDITAL, OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS À LEI SC
N° 18055 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DA
EDUCAÇÃO N. 513, SUBAÇÃO (ITENS DEDUZIDOS) N° 014227 - EMENDAS PARLAMENTARES
IMPOSITIVAS DA EDUCAÇÃO, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SC E O
MUNICÍPIO DE WITMARSU/SC
g ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
Vencedores
Fornecedor
Itens / Lotes
RODRIGO CENSI
1
R$ 455.600,88 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos reais e oitenta e oito centavos)
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

WITMARSUM, 19 de abril de 2022.

CESAR PANINI
PREFEITO MUNICIPAL

RUA 7 DE SETEMBRO - 1520 – 89157000 – Witmarsum - SC – CNPJ. 83.102.442/0001-76
Fone: (47) 3358-0123 – E-mail: compras@witmarsum.sc.gov.br – Site: https://witmarsum.atende.net
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HOMOLOGAÇÃO 25/2022 - CRECHE MARRECO

Publicação Nº 3839653

PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM
ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado
pela Comissão de Licitações, resolve:
HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo Nr.: 25/2022.
b) Licitação Nr.: 1/2022.
c) Modalidade: 2 - Tomada de Preços.
d) Data Homologação: 19 de abril de 2022.
e) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA
LOCALIDADE MARRECOS, NO MUNICÍPIO DE WITMARSUM/SC, COM O FORNECIMENTO DE
MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À COMPLETA E PERFEITA
IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DEFINIDOS, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS
DO PRESENTE EDITAL, OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS À LEI SC N° 18055 DE
29 DE DEZEMBRO DE 2020, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DA EDUCAÇÃO N. 513,
SUBAÇÃO (ITENS DEDUZIDOS) N° 014227 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DA
EDUCAÇÃO, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SC E O MUNICÍPIO DE
WITMARSU/SC.
f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

Fornecedor

Vencedores

RODRIGO CENSI

Itens
1

R$ 455.600,88 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos reais e oitenta e oito centavos)

Witmarsum, 19 de abril de 2022.

CESAR PANINI
PREFEITO MUNICIPAL

Rua 7 de Setembro, 1520 – 89.157-000 – Witmarsum – SC – CNPJ. 83.102.442/0001-76
Fone: (47) 3358-0123 – E-mail: compras@witmarsum.sc.gov.br – Site : witmarsum.atende.net
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Xanxerê
Prefeitura
CONVOCAÇÃO CONCURSO 026/2021

Publicação Nº 3839724

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PUBLICO EDITAL Nº 026/2021
CONVOCAÇÃO
O Município de Xanxerê, vem por meio deste, realizar a convocação para o cargo em caráter efetivo, na ordem de chamada dos candidatos
classificados nos termos do Edital 026/2021.
Local: Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC, Departamento de Recursos Humanos,situado na Rua José de Miranda Ramos, nº 455, Centro,
Xanxerê/SC.
Convocados: Candidato aprovado no Concurso Publico 026/2021.
Classificação

Àrea

Nome

CPF

3º

Assistente Social

Silvia Maria Neckler

085.750.699.42

O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal no Departamento de Recursos Humanos para apresentar a documentação no prazo
de 10 (dez) dias corridos, e agendar a consulta admissional.
Após a análise da documentação e aprovação no referido exame pré-admissional, o candidato será nomeado e tomará posse no exercício
do cargo.
Xanxerê, 19 de abril de 2022.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO CONCURSO REF. EDITAL 026/21

Publicação Nº 3840240

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PUBLICO EDITAL Nº 026/2021
CONVOCAÇÃO
O Município de Xanxerê, vem por meio deste, realizar a convocação para o cargo em caráter efetivo, na ordem de chamada dos candidatos
classificados nos termos do Edital 026/2021.
Local: Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC, Departamento de Recursos Humanos,situado na Rua José de Miranda Ramos, nº 455, Centro,
Xanxerê/SC.
Convocados: Candidato aprovado no Concurso Publico 026/2021.
Classificação

Àrea

Nome

CPF

12º

Médico

Rodolfo Henrique dos Santos

061.421.489.09

O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal no Departamento de Recursos Humanos para apresentar a documentação no prazo
de 10 (dez) dias corridos, e agendar a consulta admissional.
Após a análise da documentação e aprovação no referido exame pré-admissional, o candidato será nomeado e tomará posse no exercício
do cargo.
Xanxerê, 19 de abril de 2022.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 143/2022

Publicação Nº 3839331

DECRETO Nº 143, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
Altera e Inclui Membro na Comissão Municipal Intersetorial para Ações do Programa Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI, e dá outras
providências.
OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, SC, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no artigo 69, incisos
III e VIII, da Lei Orgânica Municipal,
Considerando o Decreto nº 008, de 12 de janeiro de 2022, que instituiu a Comissão Municipal Intersetorial para Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI;
Considerando que a Gerência Regional de Educação do Estado de Santa Catariana fez a indicação de representante;
DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a representatividade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social na Comissão Municipal Intersetorial
para Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI, inciso IV, do art. 1º do Decreto nº 014, de 21 de janeiro
de 2022, que passa a ter a seguinte representação:
“Art. 1º ...
IV – ALINE CRISTINA DALZOT RAUBER - representante do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS;”
Art. 2º Fica incluído o inciso IX, no art. 1º do Decreto nº 014, de 21 de janeiro de 2022, referente a representatividade da Gerencia Regional de Educação do Estado de Santa Catarina na Comissão Municipal Intersetorial para Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil – AEPETI, prevista no Decreto nº 008, de 21 de janeiro de 2022, que passa a ter a seguinte representação:
“Art. 1º ...
IX - JUCELA REGINA PINOTTI - representante da Gerência Regional de Educação do Estado de Santa Catarina;
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação.
Xanxerê/SC, 13 de abril de 2022.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3839333

DECRETO N° 144, DE 13 DE ABRIL DE 2022.

Homologa o Resultado Final de Processo Seletivo
para Contratação de Estagiários, Edital nº
008/2022, e dá outras providências.

OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, SC, no uso das atribuições
de seu cargo e com fundamento no artigo 69, incisos III e VIII, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o Resultado Final do Processo Seletivo para contratação de
Estagiários, referentes ao Edital nº 008/2022, conforme relação anexa, parte integrante
desde Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Xanxerê/SC, 13 de abril de 2022.

OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Classificação Geral - Resultado Definitivo - Edital 008-2022

1
2

Nome

Curso

João Carlos Alves
Moreira

Administração

Vilmar da Costa Júnior

Administração
Ciências
Contábeis

1 Morgana de Oliveira
Pablo Rian
2
Biedermann Barriquel
Caroline Pereira dos
3
Santos

1 Natália Barp

1 Milena Basquera Telles

Nome

1

Direito

Nota

48,31

Pontuação
Adicional
1

Peso 9

6,53

Média

7,25

INDEFERIDA- NÃO ATENDEU AS EXIGÊNCIAS
DO EDITAL

NÃO HOUVERAM CANDIDATOS INSCRITOS
64,75

0

7,63

8,48

62,63

0

7,51

8,34

Direito

51,70

0

6,82

7,58

Enfermagem

53,73

1

6,89

7,65

Farmácia

61,78

0

7,46

8,28

Direito

Informática

NÃO HOUVERAM CANDIDATOS INSCRITOS

Jornalismo

NÃO HOUVERAM CANDIDATOS INSCRITOS

Curso

Maria Eduarda de Lima Direito- Pós
Paz
Graduação

Médias das Notas

8,4
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2 Amanda Pain Tavares Graduação

7,9

Direito- Pós
Graduação

7,9

Direito- Pós
Graduação

7,6

Direito- Pós
Graduação

7,3

3 Amanda Piccoli
Bruna de Oliveira

4 Fidelis
5

Marilei Teles da Silva

Gisele Hillmann

Rafaela Moretti

Direito- Pós
Graduação

Direito- Pós
Graduação

JornalismoPós
Graduação

O município não possui convênio com a Instituição

Já realizou o período máximo de Estágio junto ao
Município

NÃO HOUVERAM CANDIDATOS INSCRITOS

Xanxerê,13 Abril de 2022.
Oscar Martarello
Prefeito Municipal
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DEFICIÊNCIA-PCD

Nota
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Pontuação
Adicional

Peso 9

Média

NÃO HOUVERAM CANDIDATOS INSCRITOS

Xanxerê, 13 Abril de 2022.
Oscar Martarello
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3839335

DECRETO N° 145, DE 13 DE ABRIL DE 2022.

Homologa o Resultado Final de Processo Seletivo
para Contratação de Estagiários, Edital nº
009/2022, e dá outras providências.

OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, SC, no uso das atribuições
de seu cargo e com fundamento no artigo 69, incisos III e VIII, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o Resultado Final do Processo Seletivo para contratação de
Estagiários, referentes ao Edital nº 009/2022, conforme relação anexa, parte integrante
desde Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Xanxerê/SC, 13 de abril de 2022.

OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Classificação Geral - Resultado Definitivo - Edital 009-2022-Estagiários

Nome
1 Vitor Gabrielli
1 Simone dos Santos
Kassiane Angélica
2 Rodrigues
3 Tainá Galatto Bertan
Patricia Fernanda de
4 Souza
5 Izadora Parckert
6 Juliane Spricigo
Andressa Fernandes
7 Valentini
8 Leticia Sutil
Janaina Marafon
9 Cavalheiro
10 Jussara Babicz
11 Raiany Nicolli Wendt
Mariele da Silva de
12 Oliveira
13 ThaináTrevisol
Sabrina Soares
14 Spricigo
Sandra Cristina
15 Calegari
Cauane Pereira da
16 Silva
Valdinéia Lopes
17 Hillmann
Jaqueline dos Anjos de
18 Moraes
19 Rafael da Silva
20 Patricia Deres
21 Kellen Cristina Geuda
Emanuele Taise dos
22 Santos
23 Ana Paula Padilha
24 Ana Leticia Giunta

Curso

Nota

Pontuação
Adicional

Peso 9

Média

Informática

58,56

0

7,26

8,07

Licenciatura

90,00

0

9,00

10,00

Licenciatura
Licenciatura

89,74
81,23

0
0

8,99
8,55

9,99
9,50

Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura

77,45
72,90
72,78

1
0
0

8,30
8,10
8,09

9,22
9,00
8,99

Licenciatura
Licenciatura

72,50
67,21

0
0

8,08
7,78

8,98
8,64

Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura

65,82
65,72
65,52

0
0
1

7,70
7,69
7,62

8,55
8,55
8,47

Licenciatura
Licenciatura

62,34
57,60

1
0

7,43
7,20

8,26
8,00

Licenciatura

53,61

0

6,95

7,72

Licenciatura

52,81

0

6,89

7,66

Licenciatura

52,36

0

6,86

7,63

Licenciatura

48,40

0

6,60

7,33

Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura

47,96
46,66
44,10
44,10

0
0
0
0

6,57
6,48
6,30
6,30

7,30
7,20
7,00
7,00

Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura

44,10
45,10
44,10

0
0
0

6,30
6,30
6,30

7,00
7,00
7,00
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1 Júlia Dal Olmo

Nutrição

76,14

0

8,28

9,20

1 Daniela Aparecida Pain
2 Emanuele Calegari
3 Vitor Nathan Santetti
Rafaela Pasini
4 Ferronatto
5 Cristian Carneiro Bazzi

Psicologia
Psicologia
Psicologia

74,84
72,44
66,87

0
0
0

8,21
8,07
7,76

9,12
8,97
8,62

Psicologia
Psicologia

61,26
44,10

0
0

7,43
6,30

8,25
7,00

Serviço Social

Carlisa Gonçalves da
Silva
Cindy Évelyn Quadra
de Campos

Indeferida

Indeferida

NÃO HOUVERAM CANDIDATOS
INSCRITOS
INDEFERIDA - NÃO ATENDEU AS
EXIGÊNCIAS DO EDITAL
INDEFERIDA - NÃO ATENDEU AS
EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Xanxerê, 13 de Abril de 2022.
Oscar Martarello
Prefeito Municipal

Nome

Curso

Pontuação

Nota
Peso 9
Média
Adicional
NÃO HOUVERAM CANDIDATOS INSCRITOS

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

VAGAS PARA PESSOAS
DEFICIÊNCIA-PCD

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2624

COM

Xanxerê, 13 de Abril de 2022.
Oscar Martarello
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3839340

DECRETO N° 146, DE 13 DE ABRIL DE 2022.

Homologa o Resultado Final de Processo Seletivo
para Contratação de Estagiários, Edital nº
011/2022, e dá outras providências.

OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, SC, no uso das atribuições
de seu cargo e com fundamento no artigo 69, incisos III e VIII, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o Resultado Final do Processo Seletivo para contratação de
Estagiários, referentes ao Edital nº 011/2022, conforme relação anexa, parte integrante
desde Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Xanxerê/SC, 13 de abril de 2022.

OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Classificação Geral – Resultado Definitivo- Edital 011-2022
Nome

1
2
3
4
5
6
7

Curso

Cristian Gabriel
Rissardo
Chris Evelyn Fernando
Morgana de Oliveira
Pablo Rian Biedermann
Barriquel
Emily Kauane Trindade
Mariclei Freitas de Lima
Ayme Regina Moraes
Dalla Valle

Nome

Luiz Felipe Parmigiani

Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito

Curso

Nota

Pontuação
Adicional

Peso
9

Média

70,11
68,85
64,75

1
1
0

7,89
7,81
7,63

8,76
8,68
8,48

63,63
52,95
49,28

1
1
0

7,51
6,84
6,66

8,34
7,60
7,40

48,75

0

6,62

7,36

Média

1 Dama

Direito Pós Graduação

8,0

2 Marilei Teles da Silva

Direito Pós Graduação

7,3
Não Apresentou histórico Escolar

Camila Dumke

Direito Pós Graduação

Felipe Maleski

Direito Pós Graduação

Gisele Hillmann

Direito Pós Graduação

Não Apresentou histórico Escolar
O município não possui convênio
com a Instituição

Rafaela Moretti

Direito Pós Graduação

Já realizou o período máximo de
Estágio junto ao Município

Xanxerê,13 Abril de 2022.
Oscar Martarello
Prefeito Municipal
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VAGAS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA-PCD

Nota
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Pontuação
Adicional

Peso 9

Média

NÃO HOUVERAM CANDIDATOS INSCRITOS

Xanxerê, 13 Abril de 2022.
Oscar Martarello
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 147/2022

Publicação Nº 3839344

DECRETO N° 147/2022, DE 14 DE ABRIL DE 2022.
Revoga Decreto Nº 407/2021 e Designa Servidor como Assessor de Planejamento Urbano, e dá outras providências.
OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento
no artigo 69, incisos III e VII, da Lei Orgânica Municipal, e na Lei Complementar n° 4.066, de 26 de março de 2019,
DECRETA:
Art. 1° Fica designado o senhor RIVAEL SANDER FRESCHI, brasileiro, servidor público municipal, inscrito no cpf/mf sob n° 758.526.679-00,
portador da Cédula de Identidade RG n° 2.425.592, expedida pela SSP/SC, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor
de Planejamento Urbano, vinculado ao Gabinete do Prefeito, com o vencimento mensal fixado no Anexo III, da Lei Complementar n° 4.066,
de 26 de março de 2019.
Art. 2° Os recursos para atendimento às despesas correrão à conta da dotação orçamentária própria.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 407, de 1º de novembro de 2021.
Xanxerê/SC, 14 de abril de 2022.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3839348

DECRETO N° 148/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
Nomeia Assessora de Gabinete, e dá outras providências.
OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento
no artigo 69, incisos III e VII, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Complementar n° 4.066, de 26 de março de 2019, que dispõe sobre a
Organização Administrativa do Município,
DECRETA:
Art. 1° Fica nomeada a senhora VANESSA MARA ZANDONAI, brasileira, solteira, inscrita no cpf/mf sob n° 092.499.289-12, portadora da
Cédula de Identidade 4.997.644, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliada na cidade de Xanxerê/SC, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora de Gabinete, vinculado ao Gabinete do Prefeito, com o vencimento mensal fixado no Anexo III, da Lei
Complementar n° 4.066, de 26 de março de 2019.
Art. 2° Os recursos para atendimento às despesas correrão à conta da dotação orçamentária própria.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Xanxerê/SC, 18 de abril de 2022.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 149/2022

Publicação Nº 3839352

DECRETO N° 149/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
Nomeia Servidora Pública Municipal, e dá outras providências.
OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento
no artigo 69, incisos III e VII, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Complementar n° 4.066, de 26 de março de 2019, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município e Lei Complementar nº 3.376, de 23 de novembro de 2011, e
Considerando a ordem de classificação dos candidatos ao cargo de Assistente Social no Concurso Público Municipal, Edital nº 026/2021,
homologado pelo Decreto nº 055, de 07 de março de 2022, retificado pelo Decreto nº 074, de 21 de março de 2022;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a senhora CLÁUDIA TONET, brasileira, solteira, residente e domiciliada na cidade de Passos Maia, SC, inscrita no CPF
sob n° 025.538.049-62, portadora da Cédula de Identidade nº 3.698.463, expedida pela SSP/SC, CRESS/12ª/SC nº 004744, para o cargo
de ASSISTENTE SOCIAL, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais e vencimento previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº
BLB 3.376, de 23 de novembro de 2011.
Art. 2° Os recursos para atendimento às despesas correrão à conta da dotação orçamentária própria.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Xanxerê/SC, 18 de abril de 2022.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 150/2022

Publicação Nº 3841766

DECRETO N° 150/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Homologa Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde, Edital 007/2022, e dá outras providências
OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, SC, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no artigo 69, incisos
III e VIII, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
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Art. 1º Fica homologado o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao Edital nº
007/2022, conforme relação anexa, parte integrante desde Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Xanxerê/SC, 19 de abril de 2022.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 007/2022
LISTA DE CLASSIFICADOS - RESULTADO FINAL
Cargo: Agente de Combate as Endemias

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

NOME
Sabrina DalleLaste da
Silva
Heloisa Fernanda Moretti
Salomão
Rhayanne Hanny de Souza da Silva
Patricia Zuchi de Siqueira
Aline Maria Santin
Gabriela Alixandre de
Sousa
Silmara Caveglion
Tatiane Camargo Ferreira
da Silva
Luciane Aparecida Cavassini Mazutti
Sidiane da Luz dos Santos
Tarliane Patricia Barbosa
da Paixão
Aline Bruneto
Alessandra Moretti
Emanuele Taise dos
Santos
Roseli Vidi
Marlei do Carmo de Lara

DATA DE NASCIMENTO

Nº CPF

NOTA PROVA
ESCRITA

NOTA
CURSO INTRODUTÓRIO

PONTUAÇÃO
FINAL

CLASSIFICAÇÃO

30.10.1985

059.993.579-00

7,6

10

8,8

1º

12.09.2001

108.518.829-94

7,35

9,9

8,62

2º

06.12.1999

125.420.649-38

6,9

9,9

8,4

3º

30.06.1999
27.08.1991

096.507.959-79
069.653.059-75

6,0
6,25

10
9,7

8,0
7,97

4º
5º

26.06.1989

099.294.036-20

6,9

8,9

7,9

6º

03.05.1994

090.266.889-70

6,7

9,0

7,85

7º

25.02.1998

105.607.089-71

5,8

9,8

7,8

8º

08.12.1983

008.764.319-70

5,6

9,8

7,7

9º

08.07.1994

091.764.599-50

5,6

9,8

7,7

10º

31.08.1990

008.703.042-08

5,15

10

7,57

11º

18.02.1990
21.06.2002

067.337.759-80
114.363.909-07

6,2
5,8

7,6
8,0

6,9
6,9

12º
13º

04.04.1994

076.061.909-33

5,15

8,5

6,82

14º

31.07.1967
02.01.1970

627.015.099-04
756.618.709-06

5,15
5,35

8,3
7,6

6,72
6,47

15º
16º

OBS: 1. Serão considerados classificados os candidatos em ordem decrescente;
2. O critério de desempate é o constante no item 4.7 do Edital.
Xanxerê, 19 de abril de 2022.
OSCAR MARTARELLO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 151/2022

Publicação Nº 3840530

DECRETO N° 151/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Nomeia Servidora Pública Municipal, e dá outras providências.
OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento
no artigo 69, incisos III e VII, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Complementar n° 4.066, de 26 de março de 2019, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município e Lei Complementar nº 3.375, de 23 de novembro de 2011, e
Considerando a ordem de classificação dos candidatos ao cargo de Professor 1 – Área 3 (Anos finais Ensino Fundamental - Educação Física)
no Concurso Público Municipal, Edital nº 026/2021, homologado pelo Decreto nº 055, de 07 de março de 2022, retificado pelo Decreto nº
074, de 21 de março de 2022;
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DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a senhora ANDRÉIA MARIA RODRIGUES, brasileira, divorciada, residente e domiciliada na cidade de Xanxerê, SC,
inscrita no CPF sob n° 043.028.869-78, portadora da Cédula de Identidade nº 4.454.042, expedida pela SSP/SC, para o cargo de PROFESSOR – NÍVEL 1 – ÁREA 3, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais e vencimento previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº BLB
3.375, de 23 de novembro de 2011, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2° Os recursos para atendimento às despesas correrão à conta da dotação orçamentária própria.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Xanxerê/SC, 19 de abril de 2022.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 152/2022

Publicação Nº 3840534

DECRETO N° 152/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Nomeia Servidora Pública Municipal, e dá outras providências.
OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento
no artigo 69, incisos III e VII, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Complementar n° 4.066, de 26 de março de 2019, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município e Lei Complementar nº 3.375, de 23 de novembro de 2011, e
Considerando a ordem de classificação dos candidatos ao cargo de Professor 1 – Área 6 (Educação Especial) no Concurso Público Municipal,
Edital nº 026/2021, homologado pelo Decreto nº 055, de 07 de março de 2022, retificado pelo Decreto nº 074, de 21 de março de 2022;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a senhora MICHELE APARECIDA BARBOSA brasileira, solteira, residente e domiciliada na cidade de Xanxerê, SC, inscrita no CPF sob n° 070.226.239-02, portadora da Cédula de Identidade nº 5.731.297, expedida pela SSP/SC, para o cargo de PROFESSOR
– NÍVEL 1 – ÁREA 6, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais e vencimento previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº BLB
3.375, de 23 de novembro de 2011.
Art. 2° Os recursos para atendimento às despesas correrão à conta da dotação orçamentária própria.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Xanxerê/SC, 19 de abril de 2022.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 153/2022

Publicação Nº 3840537

DECRETO N° 153, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
Nomeia Servidora Pública Municipal, e dá outras providências.
OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento
no artigo 69, incisos III e VII, da Lei Orgânica Municipal, e na Lei Complementar n° 4.066, de 26 de março de 2019, que dispõe sobre a
Estrutura Administrativa do Município, e
Considerando a ordem de classificação dos candidatos ao cargo de educador social no Concurso Público Municipal nº 006/2019, homologado
pelo Decreto Municipal nº 290, de 05 de junho de 2019;
DECRETA:
Art. 1° Fica nomeada a senhora ROSELI NUNES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, residente e domiciliada na cidade de Xanxerê, SC, inscrita
no cpf/mf sob n° 045.848.019-32, portadora da Cédula de Identidade nº 4035399, expedida pela SSP/SC, para o cargo de EDUCADOR
SOCIAL, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e vencimento previsto no Anexo I, da Lei Complementar nº BLB 3.376, de 23
de novembro de 2011.
Art. 2° Os recursos para atendimento às despesas correrão à conta da dotação orçamentária própria.
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Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Xanxerê/SC, 19 de abril de 2022.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

EXRATOS DAS ATAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2022

Publicação Nº 3840674

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 0034/2022
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE XANXERÊ.
Detentor da Ata: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI.
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais Elétricos destinados a atender as demandas da Iluminação
pública do Município de Xanxerê, oriundo do Pregão Eletrônico nº 0013/2022.
Valor: R$ 51.872,50
Vigência: 12 meses.
Xanxerê-SC, 18 de abril de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal.
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 0035/2022
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE XANXERÊ.
Detentor da Ata: DGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais Elétricos destinados a atender as demandas da Iluminação
pública do Município de Xanxerê, oriundo do Pregão Eletrônico nº 0013/2022.
Valor: R$ 52.386,00
Vigência: 12 meses.
Xanxerê-SC, 18 de abril de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 0036/2022
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE XANXERÊ.
Detentor da Ata: DILLTEC INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais Elétricos destinados a atender as demandas da Iluminação
pública do Município de Xanxerê, oriundo do Pregão Eletrônico nº 0013/2022.
Valor: R$ 46.774,41
Vigência: 12 meses.
Xanxerê-SC, 18 de abril de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 0037/2022
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE XANXERÊ.
Detentor da Ata: ECOLUMEN SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais Elétricos destinados a atender as demandas da Iluminação
pública do Município de Xanxerê, oriundo do Pregão Eletrônico nº 0013/2022.
Valor: R$ 31.720,00
Vigência: 12 meses.
Xanxerê-SC, 18 de abril de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal.
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 0038/2022
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE XANXERÊ.
Detentor da Ata: ELETRO LUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais Elétricos destinados a atender as demandas da Iluminação
pública do Município de Xanxerê, oriundo do Pregão Eletrônico nº 0013/2022.
Valor: R$ 2.227,50
Vigência: 12 meses.
Xanxerê-SC, 18 de abril de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 0039/2022
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE XANXERÊ.
Detentor da Ata: FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais Elétricos destinados a atender as demandas da Iluminação
pública do Município de Xanxerê, oriundo do Pregão Eletrônico nº 0013/2022.
Valor: R$ 11.654,15
Vigência: 12 meses.
Xanxerê-SC, 18 de abril de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 0040/2022
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE XANXERÊ.
Detentor da Ata: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.
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Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais Elétricos destinados a atender as demandas da Iluminação
pública do Município de Xanxerê, oriundo do Pregão Eletrônico nº 0013/2022.
Valor: R$ 9.800,00
Vigência: 12 meses.
Xanxerê-SC, 18 de abril de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 0041/2022
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE XANXERÊ.
Detentor da Ata: MULTILUZ COMERCIAL LTDA.
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais Elétricos destinados a atender as demandas da Iluminação
pública do Município de Xanxerê, oriundo do Pregão Eletrônico nº 0013/2022.
Valor: R$ 173.748,00
Vigência: 12 meses.
Xanxerê-SC, 18 de abril de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 0042/2022
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE XANXERÊ.
Detentor da Ata: ZAGONEL S.A
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais Elétricos destinados a atender as demandas da Iluminação
pública do Município de Xanxerê, oriundo do Pregão Eletrônico nº 0013/2022.
Valor: R$ 3.467.800,00
Vigência: 12 meses.
Xanxerê-SC, 18 de abril de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal

EXTRATO DE RESCISÃO DA ATA RP Nº 0102/2021

Publicação Nº 3839650

Extrato de Rescisão da Ata de Registro de Preços nº 0102/2021
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Detentor da Ata: SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais e Equipamentos diversos (Termômetro infravermelho, Totem
com pedal, Totem automático, Álcool gel, Dispenser, Máscaras cirúrgicas, Respiradores, EPIs, Tapetes e outros), destinados a subsidiar as
ações e medidas de controle ao Covid-19, em diversos setores da Prefeitura e Escolas do Município de Xanxerê, Policia Civil, e Corpo de
Bombeiros Militar, conforme especificações e quantidades constantes no Edital e seus anexos.
O presente Termo de Distrato, unilateral, conforme requerimento e Parecer Jurídico, libera a Detentora da Ata do encargo nos moldes do
inciso I, do § 3º, do artigo 12 do Decreto Municipal nº 147/2009.
Xanxerê-SC, 19 de abril de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal.

LEI Nº 4329/2022

Publicação Nº 3839581

LEI Nº 4329/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
(Origem do Projeto de Lei Nº 016/2022 – E)
Revoga os dispositivos da Lei 4.114/2019, ampliando os conceitos que regem as convenções do ecossistema da Inovação, Ciência e Tecnologia.
O PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste
Município que a Câmara Municipal de Vereadores de Xanxerê aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° Esta Lei estabelece as normas de incentivo à pesquisa científica, às atividades tecnológicas e de inovação realizadas pelas organizações e cidadãos estabelecidos ou domiciliados no município de Xanxerê, visando promover o desenvolvimento do Ecossistema de Empreendedorismo e Inovação junto ao desenvolvimento econômico, social e ambiental do município como um todo.
Art. 2° Para efeito desta Lei, consideram-se:
I. Inovação: é o resultado da introdução de novidades ou aperfeiçoamentos no ambiente produtivo ou social, na forma de novos processos,
bens e serviços;
II. Criação: invenção, modelo de utilidade e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de
novo produto, serviço, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtido por um ou mais criadores;
III. Inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo ou formal, cargo militar ou emprego público, que seja obtentor ou
autor de criação;
IV. Capacitação: preparar para desenvolver uma atividade com autonomia. A capacitação cria uma competência, ensina habilidades e prepara o indivíduo para desempenhar uma função nova;
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V. Treinamento: treinar é melhorar aquilo que já se sabe, aperfeiçoar as habilidades. Ensinar novos e melhores meios para atingir objetivos
já antes perseguidos pelo indivíduo;
VI. Tecnologia: é o conjunto ordenado de conhecimentos empregados na produção e comercialização de bens e serviços e integra não só
os conhecimentos científicos - provenientes das ciências naturais, sociais e humanas - mas igualmente os conhecimentos empíricos que
resultam de observações, experiência, atitudes específicas e tradição (oral ou escrita);
VII. Ciência: é o conjunto organizado dos conhecimentos relativos ao universo, envolvendo seus fenômenos naturais, ambientais e comportamentais;
VIII. Processo de inovação tecnológica: é o conjunto de atividades práticas para transformar uma ideia, invenção ou oportunidade em uma
solução inovadora na forma de um processo, produto, serviço ou sistema com características diferenciadas;
IX. Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI): é uma pessoa jurídica, pública ou privada, que tem como missão o ensino superior
e/ou profissionalizante, a pesquisa e o desenvolvimento e/ou outra atividade de cunho científico, tecnológico ou de inovação;
X. Célula de competência em ciência, tecnologia e inovação: é um grupo de pesquisadores especialistas em uma determinada temática
científica, tecnológica ou de inovação, os quais atuam em conjunto no âmbito de uma ICTI;
XI. Incubadora de empresas: é um ambiente que estimula e apoia a criação e o desenvolvimento de empresas inovadoras, por meio do provimento de infraestrutura básica compartilhada, de formação complementar do empreendedor e do suporte para alavancagem de negócios
e recursos, visando facilitar os processos de inovação tecnológica e a competitividade, dotada de uma entidade gestora pública ou privada;
XII. Incubadoras sociais: organizações de apoio ao desenvolvimento de comunidades através de entidades associativas, por meio da formação e qualificação de empreendedores e do estímulo aos empreendimentos intensivos em tecnologias sociais;
XIII. Centro de inovação: é um ambiente integrado que concentra e oferece um conjunto de mecanismos e serviços de suporte ao processo
de inovação tecnológica das empresas de um Arranjo Promotor de Inovação (API), constituindo-se também centro de interação empresarial-acadêmica para o desenvolvimento do segmento econômico;
XIV. Parque Tecnológico/Inovação: é um ambiente que congrega organizações empresariais, científicas e tecnológicas estruturadas de maneira planejada, concentrada e cooperativa para promover a cultura e a prática da inovação, a competitividade empresarial e a geração de
riquezas por meio da criação e fortalecimento de empresas inovadoras e sua interação com instituições, dotado de uma entidade gestora
pública ou privada;
XV. Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): núcleo ou órgão constituído por uma ou mais ICTI com a finalidade de gerir sua política de
inovação;
XVI. Arranjo Promotor de Inovação Cluster (API): é uma ação programada e cooperada envolvendo ICTIs, empresas e outras organizações,
em determinado setor econômico especializado, visando ampliar sua capacidade de inovação, seu desenvolvimento econômico, social e
ambiental, dotada de uma entidade gestora pública ou privada, que atua como facilitadora das atividades cooperativas;
XVII. Arranjos Produtivos Locais (APLs): aglomerações de empresas, localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização
produtiva, e mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como governo,
associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa;
XVIII. Economia verde: é uma atividade econômica que, por meio da inovação, promove a redução dos riscos ambientais e da escassez
ecológica, resultando na melhoria do bem-estar humano e da igualdade social; e
XIX. Agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações
que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação;
XX. Área de Interesse Tecnológico (AITEC): entorno geográfico de alguma empresa, instituição ou entidade de ensino ou pesquisa com
potencial alavancado de renda, novas oportunidades empreendedoras ou de desenvolvimento tecnológico;
XXI. Condomínio empresarial: espaço criado especificamente para a instalação de empresa de base tecnológica, com infraestrutura, serviços
e gestão para sediar empreendimentos de forma mais competitiva;
XXII. Contrapartida: aporte de recursos financeiros, de bens ou de serviços relacionados com o projeto de pesquisa, economicamente mensuráveis durante a execução do projeto e na fase de prestação de contas;
XXIII. Segurança da informação (SI): diretamente relacionada com proteção de um conjunto de informações, no sentido de preservar o
valor que possuem para um indivíduo ou uma organização. São propriedades básicas da segurança da informação: confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade;
XXIV. Indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial: termo que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados e utiliza
conceitos de Sistemas ciber- físicos, Internet das Coisas e Computação em Nuvem.
XXV. Sistemas ciber-físicos (cyber-physical system - CPS): um sistema composto por elementos computacionais colaborativos com o intuito
de controlar entidades físicas;
XXVI. Computação em nuvem (cloud computing): utilização da memória e da capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e
servidores compartilhados e interligados por meio da Internet, seguindo o princípio da computação em grade;
XXVII. Sistema embarcado (sistema embutido): sistema microprocessado no qual o computador é completamente encapsulado ou dedicado
ao dispositivo ou sistema que ele controla;
XXVIII. Robótica: ramo educacional e tecnológico, que engloba computadores, robôs e computação, que trata de sistemas compostos por
partes mecânicas, automáticas e controladas por circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados, controlados manualmente
ou automaticamente por circuitos elétricos;
XXIX. Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (PMCTI): conjunto de diretrizes, instrumentos, regulamentos e ferramentas legais, compromissos e metas pró-desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação no Município de Xanxerê;
XXX. Região de Potencial Tecnológico (REPOT): ampla região geográfica com atributos que a qualificam para desenvolvimento tecnológico
de forma mais sustentável e eficaz;
XXXI. Cidades inteligentes - SMART CITY (CI): determinado espaço urbano é palco de experiências de uso intensivo de tecnologias de comunicação e informação sensíveis ao contexto (IoT), de gestão urbana e ação social dirigidos por dados (Data-Driven Urbanism);
XXXII. Tecnologias sociais: conjunto de técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas ou aplicadas na interação com a população
e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida;
XXXIII. Transferência de tecnologia: processo por meio do qual um conjunto de conhecimentos, habilidades e procedimentos é transferido
por transação onerosa ou não de uma organização a outra, ampliando a capacidade de inovação da organização receptora;
XXXIV. Agronegócio (agribusiness): relação comercial e industrial envolvendo a cadeia produtiva agrícola ou pecuária. No Brasil, o termo é
usado para se referir às grandes propriedades monocultoras modernas que empregam tecnologia avançada, tecnologia de precisão e pouca
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mão de obra, com produção voltada principalmente para o mercado externo ou para as agroindústrias e com finalidade de lucro;
XXXV. Start-Ups: empresas iniciantes de tecnologia. Uma empresa emergente é uma empresa recém-criada, ainda em fase de desenvolvimento e pesquisa de mercados. Essas empresas, normalmente de base tecnológica, possuem espírito empreendedor e uma constante
busca por um modelo de negócio inovado;
XXXVI. Energia renovável: vem de recursos naturais que são naturalmente reabastecidos, como sol, vento, chuva, marés e energia geotérmica;
XXXVII. Tecnologias de energia sustentável: incluem energia hidroelétrica, energia solar, energia eólica, energia das ondas, a energia geotérmica, a bioenergia, a energia das marés e as tecnologias destinadas a melhorar a eficiência energética.
Capítulo II
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
Art. 3° Aplicam-se, no âmbito desta Lei, os seguintes princípios e objetivos, além daqueles definidos na Lei Federal n° 10.973, de 2 de
dezembro de 2004.
I. Promoção de atividades científicas e tecnológicas buscando a cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores público e
privado e entre empresas;
II. Estímulo à atividade de inovação nas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) e nas empresas, inclusive para a atração,
a constituição e instalação de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação, assim como de parques e polos tecnológicos no Município;
III. Promoção do empreendedorismo inovador e intensivo de conhecimento, em particular da criação e desenvolvimento de empresas nascentes de base tecnológica ou derivados.
IV. Promoção do desenvolvimento e a difusão de tecnologias sociais e o fortalecimento da extensão tecnológica para a inclusão produtiva e
social, bem como, as tecnologias que visam a eficácia e a eficiência na prestação de serviços públicos;
V. Incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de transferência de tecnologia;
VI. Promoção e continuidade dos processos de formação e capacitação científica e tecnológica;
VII. Utilização do poder de compras governamentais para o fomento à inovação;
VIII. Apoio, incentivo e integração dos inventores independentes às atividades das ICTs e ao sistema produtivo;
IX. Simplificação do processo de registro, abertura de empresas e na concessão de alvarás municipais.
X. Utilizar mecanismos financeiros e tributários como estratégia de desenvolvimento da inovação, da ciência e da tecnologia.
Art. 4° Constituir-se-ão para a realização dos objetivos desta Lei:
I. O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI);
II. O Fundo Municipal da Inovação (FMI);
III. O Programa de Incentivo à Inovação (PII);
IV. A Política Municipal de Incentivo à Inovação.
Capítulo III
DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Art. 5° O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação será constituído por até 15 (quinze) membros titulares e seus respectivos
suplentes, de livre nomeação do Chefe do Poder Executivo Municipal a serem escolhidos, preferencialmente, da seguinte forma:
I. 01 (um) representante do Gabinete do Prefeito Municipal;
II. 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
III. 01 (um) representante da Câmara de Vereadores de Xanxerê;
IV. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
V. 01 (um) representante do Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estadual de Educação de Xanxerê;
VI. 01 (um) representante do Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC;
VII. 01 (um) representante da Associação dos Municípios do Alto Irani - AMAI;
VIII. 01 (um) representante da Associação Empresarial de Xanxerê - ACIX;
IX. 01 (um) representante da Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC;
X. 01 (um) representante do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio em Xanxerê - SENAC;
XI. 01 (um) representante do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE;
XII. 01 (um) representante do Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria em Xanxerê - SENAI/FIESC;
XIII. 01 (um) representante do Núcleo dos Jovens empreendedores da ACIX - NJE;
XIV. 01 (um) representante do Núcleo de Tecnologia da ACIX - NT.
§ 1° A direção do Conselho Municipal de Inovação será exercida pelo Presidente, 01 (um) Vice-Presidente e 1 (um) Secretário(a) Executivo(a), todos eleitos entre os membros titulares.
§ 2° O mandato dos membros do Conselho Municipal de Inovação será de 2 (dois) anos, podendo ser renovado por mais 2 (dois) anos, por
meio de eleição direta dos entre seus membros;
§ 3° O Conselho Municipal de Inovação reunir-se-á ordinariamente mensalmente ou extraordinariamente mediante convocação de seu
Presidente ou por um terço de seus membros e deliberará por maioria simples de votos, presente a maioria absoluta de seus membros.
§ 4° Na primeira reunião ordinária de cada início de mandato do Poder Executivo Municipal, os membros do Conselho Municipal de Inovação
elegerão o presidente e os demais integrantes da direção, por maioria simples, em turno único, dentre os membros indicados para compor
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o Conselho.
§ 5° O exercício de qualquer cargo de direção ou membro do Conselho Municipal de Inovação não será remunerado e será considerado
relevante serviço público.
Seção I
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 6° Compete ao Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, como órgão de participação direta da comunidade na administração municipal, ser responsável por:
I. Formular, propor, avaliar e fiscalizar ações e políticas públicas de promoção da inovação para o desenvolvimento do Município, a partir de
iniciativas governamentais ou em parceria com agentes privados, sempre preservando o interesse público e coletivo;
II. Promover a geração, difusão e democratização do conhecimento, das informações e novas técnicas e incentivar a introdução e adaptação
à realidade local de técnicas já existentes;
III. Promover e incentivar estudos, eventos e pesquisas nas áreas de que trata esta Lei;
IV. Sugerir políticas de captação e alocação de recursos para as finalidades da presente Lei;
V. Fiscalizar e avaliar o correto uso dos recursos do Fundo Municipal de Inovação, bem como propor as bases e requisitos para a sua política
de investimentos;
VI. Deliberar sobre o reconhecimento e inclusão dos Arranjos Promotores de Inovação no Sistema Municipal de Inovação e nas políticas,
programas e mecanismos municipais criados para realizar os objetivos desta Lei;
VII. Aprovar seu Regimento Interno;
VIII. Colaborar na articulação das ações entre vários organismos públicos e privados envolvidos na formulação da política de inovação com
outros municípios, estados, União;
IX. Propor ao Poder Executivo Municipal o aperfeiçoamento profissional e a introdução de métodos de trabalho e técnicas operacionais,
visando à qualificação da esfera pública municipal na prestação de serviços públicos com aplicação de inovação;
X. Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico inovador voltados ao aperfeiçoamento dos serviços públicos municipais e ao uso
e controle dos recursos naturais e à transição para a economia verde;
XI. Promover estudos para prevenir e evitar os impactos sociais e ambientais negativos das inovações, através de políticas para o emprego
e controle das condições de trabalho e de políticas de transição para a economia verde;
XII. Deliberar sobre a criação de grupos de trabalho e/ou a instituição de projetos, visando concretizar os objetivos nesta Lei.
XIII. Acompanhar a implementação da Política, em especial os programas relativos a Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como o empreendedorismo inovador intensivo de conhecimento, e recomendar as providências necessárias ao alcance de seus objetivos;
XIV. Representar e promover os interesses comuns de seus membros junto aos órgãos municipais, regionais, estaduais e do Distrito Federal,
em observância ao cumprimento de seus objetivos;
XV. Elaborar e sugerir ações que visem propiciar a geração, apropriação e utilização de conhecimentos científicos, tecnológicos, gerenciais
e organizativos;
XVI. Opinar obrigatoriamente em processos que envolvam a estruturação ou alteração do conjunto de incentivos voltados para o desenvolvimento econômico de base tecnológica e inovação;
XVII. Sugerir, ao Poder Executivo Municipal, a criação de mecanismos de articulação entre os programas e os recursos federais que tenham
impacto sobre a Política Municipal de Inovação;
XVIII. Promover, quando necessário, a realização de seminários ou encontros regionais sobre temas de sua agenda, bem como estudos
sobre a definição de convênios e parcerias necessárias ao cumprimento da Política;
XIX. Manter e divulgar uma agenda anual de seus eventos consoante aos seus respectivos objetivos;
XX. Dar publicidade e divulgar seus trabalhos e resultados;
XXI. Aprovar pedidos de reconhecimento de Parques Tecnológicos.
Art. 7° A participação no Conselho será considerada função relevante, de caráter não oneroso e não remunerada, seja na condição de
membros representantes indicados, na participação dos Comitês Técnicos, bem como na Secretaria Executiva.
Art. 8° A organização e o funcionamento do Conselho serão disciplinados em Regimento Interno, aprovado pelo próprio conselho e referendado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, o qual será editado até 90 (noventa) dias após a data da publicação da presente
Lei.
Seção II
DOS COMITÊS TÉCNICOS
Art. 9° O Conselho poderá contar com o assessoramento de Comitês Técnicos instituídos por meio de deliberação própria, como instância
acessória, conforme as necessidades identificadas.
§ 1° As indicações, implementação e funcionamento dos Comitês Técnicos serão regidos nos termos definidos em Regimento Interno do
Conselho, sendo obrigatória a implementação de pelo menos um Comitê Técnico permanente com a participação de profissionais de conhecimento acadêmico e notória experiência em área correlata a inovação.
§ 2° Poderão ser convidados a participar dos Comitês pessoas da sociedade com base na notória experiência em determinada área de interesse, tendo direito à voz, mas não a voto, e sem ônus ou obrigação financeira entre quaisquer partes.
§ 3° A participação nos Comitês Técnicos é de caráter voluntário, pela qual, ao Conselho não caberá remuneração ao seu exercício.
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§ 4° São objetivos dos Comitês Técnicos, entre outros:
I. Aprofundar os temas abordados para melhor fundamentar decisões e encaminhamentos do Colegiado estabelecido no artigo 20 desta Lei;
II. estudar problemas e propor soluções em suas respectivas áreas de especialidade.
§ 5° A gestão de cada um dos Comitês Técnicos ficará sob a responsabilidade de um membro do Conselho, designado em reunião ordinária.
Capítulo IV
DO PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO (PII)
Art. 10. Para alcançar os objetivos estabelecidos nesta Lei, fica o Executivo Municipal autorizado a propor política de incentivo financeiro e
fiscal, constituir fundos e buscar fontes de financiamentos para pessoas jurídicas e pessoas físicas, estabelecidas ou domiciliadas no Município de Xanxerê.
Art. 11. O Município de Xanxerê, por meio do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, promoverá o desenvolvimento de
produtos, serviços e processos inovadores em empresas, instituições de ensino e pesquisa, organizações da sociedade civil e instituições
envolvidas com inovação, mediante o compartilhamento de recursos humanos, materiais e de infraestrutura ou de concessão de apoio
financeiro a serem ajustados em instrumentos jurídicos específicos.
Art. 12. A concessão de incentivos econômicos e estímulos fiscais pelo Município de Xanxerê respeitará os preceitos da Lei Complementar
Federal n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Parágrafo único. Os incentivos econômicos e fiscais poderão ser concedidos desde que sejam a empresas inovadoras e de base tecnológica
ou derivados; ainda que, proporcionem também, incremento de empregos e/ou arrecadação e tendo atendido aos propósitos que justifiquem a concessão.
Art. 13. Os incentivos fiscais previstos nesta Lei Complementar deverão ser expressamente requeridos pelo interessado, em procedimento
específico.
Art. 14. Os interessados nos benefícios desta Lei deverão apresentar, em qualquer hipótese, requerimento dirigido ao Chefe do Poder Executivo, instruído com o respectivo plano de negócios.
§1° O projeto constará , no mínimo de:
I. Propósito do empreendimento;
II. Estudo de viabilidade econômica, incluindo análise de usos e fontes;
III. Cronograma de implantação;
IV. Estimativa de manutenção e/ou geração de empregos direitos e indiretos;
V. Demonstração de resultados projetados, incluindo estimativa de pagamento de tributos;
VI. Estudo de impacto ambiental elaborado por pessoa física ou jurídica habilitada, salvo empreendimentos dispensados de licenciamento
ambiental ou habilitados à licença autodeclaratória;
VII. Outras informações necessárias à avaliação.
§2° O requerimento deverá ser apresentado:
I. Quando a instalação ou ampliação de instalação demandar licenciamento municipal de obra, previamente à solicitação do licenciamento
, ainda que a obra seja realizada em imóvel objeto de locação ou comodato pela pessoa jurídica interessada, bem como pelos seus sócios
ou dirigentes;
II. Quando a instalação ou ampliação de instalação não demandar licenciamento municipal de obra e se der em imóvel objeto de aquisição
pela pessoa jurídica interessada, bem como pelos seus sócios ou dirigentes, previamente ao registro do imóvel no cartório de imóveis;
III. Quando os inciso anteriores não foram aplicáveis, a admissibilidade do requerimento dependerá de análise e parecer deliberativo do
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI.
§3° O descumprimento do disposto nos § 1° e 2° implicarão no indeferimento tácito do pedido.
Art. 15. Os estímulos fiscais a serem concedidos de acordo com esta Lei, constituir-se-ão de:
I. Redução de ISSQN, ITBI e IPTU pelo prazo de até cinco anos, renováveis por igual período a critério da Administração Pública;
II. Isenção de taxas e demais emolumentos incidentes sobre a construção ou ampliação das instalações.
Art. 16. Em nenhuma hipótese os incentivos e/ou estímulos previstos nesta Lei serão concedidos às empresas que estejam inscritas em
dívida ativa no Município de Xanxerê, aplicando-se o mesmo a seus sócios e/ou proprietários que forem devedores do município.
Parágrafo Único. Quando tratar-se de beneficiário que possuir restrições junto ao Estado e União, os incentivos serão submetidos a análise
pelo órgão competente, aplicando-se o mesmo a seus sócios e/ou proprietários que forem devedores.
Art. 17. Os incentivos e/ou estímulos concedidos às empresas serão automaticamente cancelados, independentemente de notificação, nos
seguintes casos:
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I. Inadimplência contratual;
II. Inscrição em dívida ativa pela fazenda municipal;
III. Constatação de não ocupação do imóvel ou inexecução do projeto aprovado, dentro dos prazos estipulados pelo município;
IV. Condenação transitada em julgado por ilícito fiscal;
V. Alteração da atividade originária do empreendimento sem a prévia autorização do Chefe do Poder Executivo;
VI. Não conclusão do projeto de construção dentro do prazo previsto no cronograma de execução físico-financeiro apresentado para aprovação do benefício, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) meses na hipótese das ocorrências de fatos supervenientes que comprometam
as obras de construção ou de ampliação, mediante requerimento instruído com as respectivas provas.
Parágrafo único. Comprovada a má-fé na utilização dos benefícios, o Poder Público Municipal exigirá a imediata reposição dos valores correspondentes aos benefícios e incentivos concedidos, sem prejuízo das penalidades específicas.
Capítulo V
DOS INCENTIVOS FISCAIS
Art. 18. Poderão ser concedidos incentivos econômicos e fiscais, desde que sejam à empresas inovadoras e de base tecnológica ou derivados; ainda que, proporcionem também, incremento de empregos e/ou arrecadação e atendam aos propósitos que justifiquem a concessão.
Parágrafo único. Os incentivos econômicos e fiscais concedido nesse artigo, serão tratados em Lei Complementar específica.
Capítulo VI
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE INCENTIVO À INOVAÇÃO
Art. 19. Fica instituída a Política Municipal de Incentivo à Inovação tecnológica em Xanxerê como instrumento de fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e inovação no âmbito do Município, com os seguintes objetivos:
I. Promover ações para o desenvolvimento do ecossistema de inovação tecnológica e científica no Município;
II. Incentivar a criação, atração, expansão e retenção de empreendimentos voltados à área de inovação tecnológica e startups no Município
de Xanxerê;
III. Fomentar a interação entre setor empresarial, academia e poder público para o desenvolvimento de iniciativas conjuntas em desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação;
IV. Estimular a formação, qualificação, atração e retenção de mão de obra especializada e de alto valor agregado;
V. Promove ações que incentivam o empreendedorismo inovador;
VI. Desenvolver iniciativas no contexto de cidades inteligentes (smart citys) no Município de Xanxerê;
VII. Incentivar iniciativas de inovação, modernização, desburocratização e informatização do poder público em parcerias com o setor empresarial, academia e sociedade civil que visem a melhoria de vida dos cidadãos do Município.
Capítulo VII
DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 20. O Executivo Municipal promoverá ações com foco na modernização da administração pública municipal e transformação digital dos
serviços públicos utilizando mecanismos de compra pública, encomenda tecnológica, concursos públicos, hackathons e outros meios de
contratações inovadoras voltadas solucionar determinado problema por meio de desenvolvimento tecnológico.
Art. 21. O Executivo Municipal utilizará procedimento para apresentação, análise e teste de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública relacionada à atuação direta ou indireta, encaminhadas por ente privado mediante provocação do poder público
ou por iniciativa própria.
Art. 22. O Executivo Municipal aplicará princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da administração pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão.
Capítulo VIII
DO USO DE MECANISMOS DE COMPRAS INOVADORAS E ENCOMENDAS TECNOLÓGICAS
Art. 23. Fica instituída pela presente Lei a possibilidade de utilização da margem de preferência estabelecida no artigo 26, §2° da Lei n°
14.133/21, para exercício de poder de compra na aquisição de produtos inovadores e contratação de projetos de ciência, tecnologia e inovação.
Art. 24. O Executivo Municipal poderá fazer uso do mecanismo de Encomenda Tecnológica previsto na Lei Federal n° 10.973/04 em seu
artigo 20 Lei de Inovação) e no do Decreto Federal n° 9.283/18, na seção IV, para o fim de atingir os objetivos do art. 20 da presente lei,
de acordo com as previsões a serem regulamentadas por decreto específico.
Capítulo IX
DA AQUISIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS
Art. 25. Com base no mecanismo de Encomenda Tecnológica ou em outros dispositivos similares, o Município de Xanxerê, em matéria de
interesse, na forma da Lei n° 8.666/93 e Lei n° 14.133/21, poderá contratar de empresas, consórcios de empresas e entidades nacionais
de direito privado voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades
de pesquisa e desenvolvimento, que envolvam risco tecnológico, para a solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou
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processo inovador.
Art. 26. A Administração Pública poderá contratar startups, isoladamente ou em consórcio, para o teste de soluções inovadoras por elas
desenvolvidas ou a ser desenvolvidas, com ou sem risco tecnológico, por meio de licitação na modalidade especial regida na forma da Lei
Complementar n° 182/2021, Marco legal das startups e do empreendedorismo inovador.
Capítulo X
DO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES E EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
Art. 27. O Executivo Municipal apoiará a consolidação do ecossistema de inovação da cidade de Xanxerê, estimulando a criação, o desenvolvimento e aceleração de empreendimentos inovadores ou empresas de base tecnológica em diferentes estágios de crescimento, incluindo
startups em estágio inicial ou em fase de expansão, podendo para isso estabelecer políticas de incentivo fiscal ou outros mecanismos de
apoio, inclusive o Fundo Municipal de Inovação, com a concordância de seu comitê gestor.
Capítulo XI
DO SANDBOX REGULATÓRIO
Art. 28. O Município de Xanxerê poderá criar zonas de desenvolvimento, inovação e tecnologia a serem organizadas na forma de ambiente regulatório experimental, também denominado “Sandbox regulatório”, conforme previsão no artigo 2°, inciso II da Lei Complementar
n°182/2021 (Marco Legal das Startups), com a finalidade de promover através de autorizações temporárias ambientes para desenvolver
modelos de negócios inovadores e testar técnicas e tecnologias experimentais.
Art. 29. O ambiente regulatório experimental (Sandbox regulatório) deverá ser regulamentado por lei específica.
Capítulo XII
DOS PARQUES TECNOLÓGICOS, CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS, CENTROS DE INOVAÇÃO E INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
Art. 30. O Executivo Municipal fomentará a criação de condomínios empresariais, parques científico e tecnológico, de centro de inovação
e de incubadoras de empresas de bases tecnológica, objetivando o desenvolvimento tecnológico, a atração, criação e fortalecimento de
empresas de base tecnológica, instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação bem como ao estímulo à geração de trabalho e renda.
§1° O Executivo Municipal, por meio de seus órgãos da Administração Púbica Municipal, estimulará e apoiará os parques científicos e tecnológicos, os centros de inovação e as incubadoras de empresas de base tecnológica existentes no âmbito do Município de Xanxerê, partes
integrantes de sua estratégia para incentivar os investimentos em pesquisa e apropriação de novos conhecimentos e novas tecnologias que
gerem novos negócios, ampliando a competitividade da economia local e novos processos mantenedores e incrementadores da qualidade
de vida local.
§2° O Executivo Municipal, por meio de seus órgãos da Administração Pública Municipal, em conformidade com os órgãos estaduais e federais, estimulará e apoiará os parques científicos e tecnológicos, os centros de inovação e as incubadoras de empresas de base tecnológicas
existentes no âmbito do Município de Xanxerê, partes integrantes de sua estratégia para incentivar os investimentos em cadeia produtiva
limpa, que propicie retorno econômico e social, com baixo impacto ambiental.
Art. 31. Para obter o reconhecimento do empreendimento como Parque Tecnológico, o interessado deverá cumprir uma série de requisitos,
tais como: existência de ambiente físico composto por espaços para instalação de empresas, instituições acadêmicas e ICT’s (Instituições
Científicas e Tecnológicas); empresas efetivamente instaladas desenvolvendo projetos de P,D&I (Pesquisa, desenvolvimento e Inovação);
universidades desenvolvendo pesquisas acadêmicas; projetos de P,D&I sendo desenvolvidos em parceria entre empresas e universidade e/
ou ICTs; além do projeto básico do empreendimento, contento o esboço do projeto urbanístico e estudos prévios de viabilidade econômica,
financeira e técnica.
Parágrafo único. A consolidação do empreendimento como Parque Tecnológico se dará através de Decreto do Executivo Municipal.
Art. 32. A utilização do Sistema Compartilhado de Incubação e a instituição dos preços públicos, pela sua utilização na INCUBADORA TECNÓLOGICA MUNICIPAL DE XANXERÊ – ITEX estão previstos na Lei Complementar n° 4.251/2021.
Capítulo XIII
DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
Art. 33. O Executivo Municipal apoiará, na forma do regulamento, a implantação e desenvolvimento de APLs objetivando o desenvolvimento
tecnológico e a ampliação da competitividade da economia do Município de Xanxerê, com a consequente geração de trabalho e renda.
Capítulo XIV
DAS CIDADES INTELIGENTES – SMART CITY
Art. 34. O Executivo Municipal apoiará, na forma do regulamento, a implantação e desenvolvimento de CI objetivando criar condições de
sustentabilidade, melhoria das condições de existência das populações e fomentar a criação de uma economia criativa no Município pela
gestão baseada em análise de dados.
§1° O Executivo Municipal, por meio de seus órgãos da Administração Pública Municipal, estimulará e apoiará projetos para construção de
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Cidades Inteligentes determinando o espaço urbano para experiências de uso intensivo de tecnologias de comunicação e informação sensíveis ao contexto (IoT), de gestão urbana e ação social dirigidos por dados (Data-Driven Urbanism).
§2° Os projetos agregam, portanto, três áreas principais: Internet das Coisas (objeto com capacidades infocomunicacionais avançadas),
Big Data (processamento e análise de grandes quantidades de informação) e Governança Algorítmica (gestão e planejamento com base em
ações construídas por algoritmos aplicados à vida urbana).
§3° O Executivo Municipal, por meios de seus órgãos da Administração Pública, poderá incentivar e fomentar através de regulamentação
específica as melhorias e ampliação dos serviços de infraestrutura nas áreas de geração de energia e internet para desenvolver as Tecnologias da informação e comunicação.
Capítulo XV
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Art. 35. É assegurada ao criador, a título de incentivo, inclusive pesquisador público ou aluno que tenha efetivamente participado, participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos auferidos pela ICTI, resultantes de contrato de
transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o
inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do artigo 93 da Lei n° 9.279, 14 de maio de 1996.
§1° O percentual de participação a que alude o parágrafo anterior deste artigo será fixado, em cada caso concreto, pelo órgão superior da
respectiva ICTI.
§2° Havendo mais de um pesquisador ou aluno criador, a parte que lhes couber deverá ser dividida em proporção a ser definida por meio
de acordo, observados os limites percentuais estabelecidos no caput deste artigo.
§3° Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se ganhos econômicos toda forma de "royalty", remuneração ou qualquer outro benefício de valor econômico, resultante da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes
da proteção da propriedade intelectual.
§4° As importâncias percebidas a título de incentivo na forma deste artigo não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário
do servidor ou empregado, bem como não caracterizam, a nenhum título, vínculo empregatício em relação ao aluno ou pesquisador público.
CAPÍTULO XVI
FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO – (FMI)
Art. 36. Fica instituído o Fundo Municipal de Inovação de Xanxerê (FMI), com a finalidade apoiar, fomentar e estimular programas, projetos
em empresas de base tecnológica, desenvolvimento de pesquisas, produção e eventos de interesse da municipalidade que tenham como
objetivo a inovação e a pesquisa cientifica, a produção, capacitação e serviços de base tecnológica, no ambiente empresarial, acadêmico,
social de Xanxerê, por meio:
I. Do fomento à criação e ao desenvolvimento de startups;
II. Da atração de empresas inovadoras nacionais e internacionais;
III. Da modernização e da qualificação da mão de obra especializada da administração pública que atenda às áreas de mobilidade urbana,
saúde, educação, meio ambiente e segurança pública;
IV. Da formação, da retenção e atração de talentos e empreendimento vocacionados à inovação tecnológica;
V. Da dinamização do ambiente de negócios;
VI. Do desenvolvimento, teste de novas tecnologias e plataformas tecnológicas portadoras de futuro e de outras ações congêneres que
visem à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e visitantes do município de Xanxerê.
Art. 37. O FMI tem como finalidades:
I. Apoio ao desenvolvimento de startups por meio de meio de mecanismos de investimentos direto ou por meio da participação em fundos
de investimento em startups;
II. Promoção e apoio de mecanismos de investimento direto ou por meio da participação em fundos de investimento em startups;
III. Promover e apoiar hackathons, eventos correlatos e sandbox com o objetivo de identificar desafios e desenvolver soluções tecnológicas
para problemas do município, em áreas como mobilidade, saúde, educação, segurança pública, meio ambiente e outras áreas que possam
a vir necessitar de soluções inovadoras para o desenvolvimento.
IV. Desenvolver programas para aceleração de startups, apoiando financeiramente atividades inovadoras, especialmente aquelas ligadas a
área de tecnologias portadoras de futuro;
V. Implantar laboratórios de inovação com foco na transformação digital do setor público e dados abertos.
VI. Apoiar planos, estudos, pesquisa, projetos, programas, serviços de tecnologias e de engenharia, capacitação, eventos e outras atividades de cunho inovador que resulte em soluções de interesse para o desenvolvimento de Xanxerê.
VII. Fomento a contratação de startups ou micro e pequena empresas de base tecnológica, via concursos público, contratos especiais de
inovação e outros meios de contratação, para o desenvolvimento ou implementação de tecnologias de cunho inovador que resultem em
soluções de interesse para o desenvolvimento de Xanxerê;
Parágrafo único. Os recursos do Fundo Municipal de Inovação (FMI) poderão atender fluxo contínuo e a edital de chamada pública de projetos, podendo também orientar-se segundo regramento de eventual financiador e ou patrocinador que tenha aportado recursos.
Art. 38. Constituem receitas do Fundo Municipal de Inovação (FMI):
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I. As transferências financeiras eventualmente realizadas pelo Governo Federal e pelo Governo do estado de Santa Catarina, diretamente
para o FMI;
II. Dotações orçamentarias que lhe sejam destinadas pela Prefeitura Municipal de Xanxerê ou outras receitas especificadas na lei orçamentaria, para cumprimento dos objetivos desta Lei;
III. Os recursos financeiros resultantes de consórcios, convênios e contratos celebrados com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público
ou privado nacional ou estrangeiro, em conformidade com a legislação pertinente;
IV. Devolução de recursos e multas decorrentes de projetos beneficiados por esta Lei, não iniciados, interrompidos, ou saldo de projetos
concluídos;
V. Os rendimentos provenientes de aplicações financeiras e de alienação de participação societária;
VI. Doações, legados, contribuições em espécie, valores, bens móveis e imóveis recebidos de pessoas físicas e jurídicas;
VII. Os recursos financeiros decorrentes da alienação de materiais, bens ou equipamentos de propriedade do FMI, considerados inservíveis;
VIII. Receitas de eventos, atividades, campanhas ou promoções realizadas com a finalidade de angariar recursos para o FMI;
IX. Receitas de patentes e registros - royalties, no percentual de 3% oriundos da comercialização dos projetos e atividades financiadas pelo
FMI, quando realizados em até 05 (cinco) anos, após o término da parceria entre o Município e o beneficiário.
X. Recursos oriundos de financiamentos e repasse de linha de créditos para investimento em tecnologia;
XI. Doações, auxílios, rendas e subvenções de pessoa física ou jurídica, de direito privado público ou privado, ou ainda de organizações,
fundações nacionais e estrangeiras;
XII. Receitas ou transferências de outros fundos públicos ou de empresas públicas ou inativas;
XIII. Outros recursos financeiros lícitos, de qualquer natureza, que lhe forem transferidos.
§1° As receitas descritas neste artigo serão depositadas, obrigatoriamente, em conta especial a ser aberta e mantida em agência de instituição financeira que mantenha contrato com o Município de Xanxerê.
§2° A aplicação dos recursos financeiros dependerá da existência de disponibilidade, em razão do cumprimento de programação, sendo
admitida somente nas hipóteses em que ela não venha a interferir ou a prejudicar as atividades do Fundo.
§3° Os saldos financeiros do FMI, apurados em balanço anual ao final de cada exercício, serão automaticamente transferidos para o exercício seguinte.
§4° A percepção de recursos adicionais, previstos nos incisos VI e XIV deste artigo, não substitui, complementa ou altera o valor mínimo
destinado ao FMI no orçamento municipal.
Art. 39. Os resultados ou ganhos financeiros resultantes da comercialização dos direitos sobre conhecimentos, produtos e processos que
porventura venham a ser gerados em razão da execução de projetos e atividades levadas a cabo com recursos do Município serão revertidos
integralmente em favor do FMI, de acordo com o que especificar o acordo, contrato ou convênio previamente estabelecido.
Art. 40. Os recursos gerados por aplicações financeiras do FMI, a qualquer título, serão integralmente revertidos em favor deste Fundo.
Art. 41. A gestão Administrativa e financeira do FMI será de Responsabilidade da Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Xanxerê,
por seu titular.
Art. 42. O Fundo Municipal de Inovação (FMI), é instrumento de gestão orçamentaria e financeira, dotado de autonomia administrativa e
financeira, com escrituração contábil própria, no qual devem ser alocadas as receitas destinadas a Política de Incentivo ao Desenvolvimento,
Ciência do município de Xanxerê.
Art. 43. FMI será administrado por um Comitê Gestor, composto por 11 (onze) membros titulares e que terá sua composição, da seguinte
forma:
I. 05 (cinco) membros representantes do Poder público municipal indicados pelo Prefeito;
II. 02 (dois) membros representantes do Setor Econômico do Município de Xanxerê, escolhidos pelo Prefeito.
III. 01 (um) membro representante da Organização Civil com atuação destacada o Ecossistema de Inovação e Tecnologia, indicado pelo
Prefeito.
IV. 02 (dois) membros representantes de Universidades, Instituições de Ensino, indicadas pelo Prefeito.
V. 01 (um) membro do Conselho Municipal de Inovação de Xanxerê.
§1° Caberá ao Prefeito nomear os membros do Comitê Gestor de Xanxerê.
§ 2° O Coordenador do Comitê do FMI será designado pelo Prefeito.
§ 3° Caso necessário, o coordenador do Comitê terá voto qualificado.
Art. 44. Compete ao Comitê Gestor do FMI:
I. Elaborar o Plano Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo e publicar o respectivo relatório anual de atividades;
II. Fixar, em regulamento ou edital, os critérios e as condições de acesso aos recursos do FMI;
III. Fiscalizar aplicação dos recursos concedidos pelo FMI;
IV. Deliberar sobre a concessão de recursos aos projetos apresentados;
V. Deliberar sobre requerimentos e a concessão de bolsa de pesquisa em nível de pós- graduação, inserida no Plano de Inovação do
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Executivo Municipal, conforme estabelecido nesta lei.
Parágrafo único. Em caso de empate nas votações, o Presidente terá voto de qualidade.
Art. 45. A função de Contador do FMI, será exercida por um dos servidores municipais, ocupantes de cargo de Contador de Unidade Gestora,
conforme legislação aplicável.
Art. 46. Os recursos do Fundo poderão ser aplicados através de convênios, termos de cooperação, termos de parceria, contratos de gestão,
acordos de cooperação, contratos de subvenção, termo de outorga de auxílio financeiro, e outros instrumentos legais de contratação que
vierem a ser celebrados pelo município de Xanxerê, com:
I. Órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta, da União, Estado e municípios;
II. Entidades privadas, atuantes como ICTI;
III. Redes de entidades e empresas de direito público ou privado, participantes dos Arranjos Promotores de Inovação (apis) credenciados,
que desenvolvem projetos inovadores, sempre que os objetivos pretendidos estejam associados aos do Fundo, para a execução de projetos,
atividades, serviços, aquisição de bens ou realização de eventos de interesse público do Município;
IV. Pesquisadores com interveniência de sua ICTI ou empresa, ou autônomos.
§ 1° Os convênios, termos de cooperação ou acordos de cooperação, poderão prever a destinação de até 10% (dez por cento) do valor total
dos recursos financeiros concedidos à execução do projeto, para cobertura de despesas operacionais e administrativas, desde devidamente
comprovadas as referidas despesas.
§ 2° Os planos de trabalho poderão ser alterados mediante proposta, devidamente justificada e formalizada por meio de aditamento.
§ 3° Será permitida, em caso de projeto cujo arranjo institucional envolva, em sua execução, mais de uma instituição, a transferência de
recursos da conta bancária individualizada do convênio, termo de cooperação, termo de parceria, contrato de gestão ou do acordo de cooperação, para contas bancárias específicas do convênio, sob gestão de outros partícipes, que serão responsáveis diretos pela gestão financeira
desses recursos, visando à execução do projeto, cabendo ao convenente ou acordante destinatário desses recursos apresentar a prestação
de contas consolidada à concedente.
§ 4° Será permitida a utilização de ressarcimento de despesas referentes a vencimentos e obrigações patronais, desde que haja comprovação dos gastos efetuados.
§ 5° Caso ocorra atraso na liberação de recursos durante a vigência do instrumento, os gastos previstos no plano de trabalho, relativos às
parcelas em atraso, eventualmente antecipadas pelo conveniado, poderão ser ressarcidos, desde que necessários à continuidade do projeto.
§ 6° A concedente analisará a prestação de contas do convênio ou equivalente.
§ 7° Poderá a concedente prorrogar a vigência do convênio, termo de cooperação ou acordo de cooperação, na mesma medida de eventual
atraso na liberação dos recursos.
Art. 47. É vedada a inclusão nos instrumentos a serem celebrados, de cláusulas ou condições que prevejam ou permitam:
I. Pagar a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante do quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração
direta ou indireta concedente, por serviços, salvo nas hipóteses expressamente previstas em leis específicas;
II. Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
III. Efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento;
IV. Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres;
V. O pagamento, inclusive com os recursos de contrapartida, de gratificação, consultoria, assessoria, assistência técnica ou qualquer outra
espécie de remuneração e respectivas obrigações patronais a servidor ou empregado que pertença aos quadros de pessoal da concedente;
VI. A transferência de recursos para igrejas, cultos religiosos, instituições de caridade ou sindicatos de categoria econômica ou profissional;
VII. Realizar despesas com publicidade, salvo de caráter educativo, informativo ou de orientação social, na qual não podem constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho.
Parágrafo único. O Fundo financiará até 100% (cem por cento) do valor pleiteado de cada projeto aprovado.
Art. 48. O Poder Executivo Municipal por meio do Presidente do Conselho Municipal de Inovação, enviará à Câmara Municipal relatório anual
sobre a gestão do Fundo.
Art. 49. Serão aplicadas ao Fundo as normais legais de controle, prestação e tomada de contas estabelecidas pelos órgãos de controle
interno da Prefeitura Municipal de Xanxerê, sem prejuízo da competência específica do Tribunal de Contas do Estado.
Capítulo XVII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 50. O Executivo Municipal regulamentará esta Lei em 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 51. Fica revogada a Lei nº 4.114, de 9 de outubro de 2019.
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Art. 52. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Xanxerê, 18 de abril de 2022.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 001/SMAS/2022

Publicação Nº 3840509
Secretaria Municipal de Assistência Social
(49) 3441 8545 ramal 474
Social.rh@xanxere.sc.gov.br

PORTARIA No 001/SMAS/2022
AUTORIZA SERVIDORES A DIRIGIR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
LUCIANA BALBINOT CONTINI, Secretária Municipal de Assistência Social de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de
seu cargo,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar os servidores abaixo relacionados, a dirigir os veículos e motocicletas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme sua habilitação legal:
NOME: CNH NO CAT. HAB.
KARINE FERRONATO PRETTO 03684065209 B
MARINA PAULINO MARTINS 05054612550 A B
Art. 2o A presente portaria de autorização para a direção de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social é necessária, para que,
sejam realizadas às visitas domiciliares semanais dos Serviços SCFV, CRAS, CREAS, ABRIGO e demais necessidades da Secretaria Municipal
de Assistência Social.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Xanxerê, 19 de abril de 2022.
LUCINA BALBINOT CONTINI
Secretária Municipal de Assistência Social
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Câmara Municipal
ATA DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ABERTURA DO ENVELOPE N°.01 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº
03/2022 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022

Publicação Nº 3841696

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4F01F595EA1814FB83C5E4B71BD09AB164C672DF
Página: 1 / 2

CÂMARA MUNICIPAL DE XANXERÊ
83.828.285/0001-80
CNPJ:
Endereço: Rua Rui Barbosa, 238 - Centro
89820-000 - Xanxerê
CEP:

CONCORRÊNCIA 01/2022

Telefone: (49) 3433-0648

PROCESSO 03/2022
Data do processo: 19/04/2022

ATA DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ABERTURA DE ENVELOPE N.1
Reuniram-se no dia 19/04/2022 as 14:00, no(a) CÂMARA MUNICIPAL XANXERÊ, os Membros da Comissão de
Licitação com o objetivo de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA destinado a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE
PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE
XANXERÊ
Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:
IPSE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

10.896.758/0001-03

AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA

14.175.362/0001-28

PRO3 COMUNICACAO EIRELI

07.062.089/0001-60

TEMPERO PROPAGANDA LTDA

19.786.204/0001-28

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por
ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:
Para o credenciamento foram conferidos as autenticidades dos documentos de identidade e da empresa (contrato social).
Foram
colhidas
as assinatura
nos
invólucros
para
comprovação
da
inviolabilidade.
Os envelopes de numeração 03 foram embaralhados antes da abertura para verificação de que não há identificação.
Os licitantes verificaram o conteúdo do envelope uma para comprovar que não há nenhuma identificação.
Os envelopes de numeração 02 e 04 foram colocados dentro de um invólucros, lacrados e assinados.
Os envelopes de numeração 01 que serão entregues a subcomissão foram lacrados num só envelope e assinados, que em
momento
posterior
será
entregue
a
subcomissão
técnica.
Foi informado aos presentes que a subcomissão analisará até o dia 26/04/2022 e no dia 27/04/2022 o resultado será publicado
no
site
da
Câmara
Municipal
de
Xanxerê.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

ARIELLI PAULA ANDOLFATTO
PRESIDENTE

ALVAIR ALVES
MEMBRO

IRMA ALVES DE MELLO
MEMBRO

____________________________________________

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:
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(IPSE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA)

CLEITON JOSÉ FRIEDERICH

(AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA)

ALENCAR PEDRO TIEPO

(PRO3 COMUNICACAO EIRELI)

MARCIO TECCHIO

(TEMPERO PROPAGANDA LTDA)

THIARLES REGINALDO DE SOUZA
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 PREGÃO PRESENCIAL
N° 001/2022

Publicação Nº 3840915

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9397DB577AE533E8976F78EB8DF6FABB39D5801D
Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL

CÂMARA MUNICIPAL XANXERÊ

Nr.: 1/2022

CNPJ:
83.828.285/0001-80
Telefone: (49) 3433-0648
Endereço: Rua Rui Barbosa, 238 - Centro
CEP:
89820-000 - Xanxerê

Processo Adm.:

5/2022

Data do Processo:

17/03/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Código registro TCE: 9397DB577AE533E8976F78EB8DF6FABB39D5801D

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
e) Objeto da Licitação:

5/2022
1/2022 - PR
Pregão presencial
11/04/2022
Registro de Preços objetivando a possível aquisição de passagens aéreas de todas as
companhias de transporte aéreo, compreendendo os Serviços de Cotação de Preços,
Reservas, Emissão, Transferência, Alteração e Cancelamento de Passagens Aéreas
Nacionais em Voos Regulares

Participante: NOAR TURISMO LTDA
Item
1

Especificação

Qtd.

Passagens aéreas de todas as companhias de transporte aéreo, compreendendo 1,000
os Serviços de Cotação de Preços, Reservas, Emissão, Transferência, Alteração e
Cancelamento de Passagens Aéreas Nacionais em Voos Regulares com roteiros
previstos: Chapecó-SC/Florianópolis-SC - Chapecó-SC/Brasília-DF FlorianópolisSC/Chapecó-SC Brasília-DF/Chapecó. - Passagens aéreas de todas as companhias
de transporte aéreo, compreendendo os Serviços de Cotação de Preços, Reservas,
Emissão, Transferência, Alteração e Cancelamento de Passagens Aéreas
Nacionais em Voos Regulares com roteiros previstos: Chapecó-SC/FlorianópolisSC - Chapecó-SC/Brasília-DF Florianópolis-SC/Chapecó-SC Brasília-DF/Chapecó.

Percentual

Valor Total

Total do Participante:

0,00

UND

100,00

0,00

Total Geral:

0,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação

Valor Estimado

01.001.01.031.0101.2030.3.3.90.00.00

R$ 117.000,00

Xanxerê, 11/04/2022

Assinatura do Responsável
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Xavantina
Prefeitura
ATA DE SESSÃO PÚBLICA - TOMADA DE PREÇOS N. 002/2022 PMXV













































































































ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA

Publicação Nº 3839350














































TOMADA DE PREÇO
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CNPJ:
83.009.878/0001-15
Telefone: (49) 3454-3100
Endereço: RUA PREF. OTÁVIO URBANO SOMON, 163 - CENTRO
CEP:
89780-000 - Xavantina / SC
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Número Processo:





































































Data do Processo:
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Edital de Licitação Nº 2
Ata da Sessão Pública - Licitação Deserta




ATA Nº 1 - 2022






















































Reuniram-se no dia 18/04/2022, as 08:45, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA, o(a) PREGOEIRO(a)
e sua equipe de apoio como objetivo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO tratando do Edital de Licitação N° 2
destinado a A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE
ENGENHARIA/ARQUITETURA E/OU CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA EM REGIME DE
EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO E TRAVESSIA ELEVADA DE PARTE DA RUA DE
ACESSO À LINHA PINHAL PRETO, NO DISTRITO DE LINHA DAS PALMEIRAS, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC,
CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO ANEXO E DESTE EDITAL.
A Comissão de Licitação por unanimidade de seus membros resolve DECLARAR DESERTO esta Licitação, que
pelo não comparecimento de nenhum interessado em participar do certame, será publicado a repetição da Licitação. Nada
mais havendo a ser tratado, a(o) Presidente da Comissão de Licitação suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, que
lida e estando todos de acordo, pede a(o) Presidente que todos assinem-a.














































































































Assinatura do(a) pregoeiro(a) e dos membros da comissão que estiveram presentes.
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Código registro TCE: 1E39CCCA340D0EA34722B4E5906490CFE03FC193
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Publicação Nº 3840431

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. 003/2022 PMXV.
Objeto: A presente licitação tem por objeto contratação de empresa do ramo de engenharia/arquitetura e/ou construção civil, para a execução da obra em regime de empreitada global de construção do Centro Municipal de Educação Infantil, na Rua Pedro Bernardi, esquina com
a Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, Centro de Xavantina/SC, conforme Projeto Básico constante no Anexo "E" deste edital.
Tipo: menor preço global.
Recebimento das propostas: até às 13:30 horas do dia 10/05/2022.
Abertura dos envelopes: no mesmo dia às 13:45 horas.
O Edital e informações poderão ser obtidas no site (http://www.xavantina.sc.gov.br - Link: Transparência – Licitações – Tomada de Preços),
na Prefeitura Municipal de Xavantina, localizada na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, nº 163, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário
das 07:45 às 11:45 horas e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone (0**49) 3454-3100.
ARI PARISOTTO
Prefeito Municipal
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Xaxim
Prefeitura
DECRETO 161

Publicação Nº 3840909

DECRETO Nº. 161/2022.
Exonera servidor municipal comissionado a pedido e dá outras providências
O Prefeito Municipal de Xaxim – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VI do Artigo
66 da Lei Orgânica Municipal; Lei Nº. 1729, de 26 de dezembro de 1994 e suas alterações.
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 12 de abril de 2022, a servidora municipal IULLY JAMILLE FERNANDES DE ABREU, ocupante do
cargo comissionado de ASSESSOR ADMINISTRATIVO, portadora da matrícula 9671, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, deste município de Xaxim – SC.
Art. 2º Ficam revogadas disposições em contrário.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 12 de abril de 2022.
Edilson Antonio Folle
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra
Alberto Antonio Grasel
Secretário Municipal de Administração

DECRETO 162

Publicação Nº 3840910

DECRETO Nº. 162/2022.
Exonera servidor municipal comissionado a pedido e dá outras providências
O Prefeito Municipal de Xaxim – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VI do Artigo
66 da Lei Orgânica Municipal; Lei Nº. 1729, de 26 de dezembro de 1994 e suas alterações.
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 25 de abril de 2022, a servidora municipal GRACIELI DEDONATTO TROTELLI, ocupante do
cargo comissionado de ASSESSOR ADMINISTRATIVO, portadora da matrícula 9628, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na
Secretaria Municipal de Saúde, deste município de Xaxim – SC.
Art. 2º Ficam revogadas disposições em contrário.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 12 de abril de 2022.
Edilson Antonio Folle
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra
Alberto Antonio Grasel
Secretário Municipal de Administração
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DECRETO 163

Publicação Nº 3840911

DECRETO Nº. 163/2022.
Exonera servidor municipal efetivo por aposentadoria e dá outras providências
O Prefeito Municipal de Xaxim – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VI do Artigo
66 da Lei Orgânica Municipal; Lei Nº. 1729, de 26 de dezembro de 1994 e suas alterações.
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada por aposentadoria, a partir 14 de abril de 2022, a servidora municipal IVANI TESSARO CAMPIGOTTO, ocupante do
cargo de provimento efetivo de PROFESSORA, portadora da matrícula 1941, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município de Xaxim – SC.
Art. 2º Ficam revogadas disposições em contrário.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 12 de abril de 2022.
Edilson Antonio Folle
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra
Alberto Antonio Grasel
Secretário Municipal de Administração

LEI 4559/2022

Publicação Nº 3840311

LEI ORDINÁRIA N° 4.559, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 10 DA LEI 4.007/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
EDILSON ANTONIO FOLLE, Prefeito Municipal de Xaxim, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo
artigo 66 da Lei Orgânica, faz saber aos habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e eu sanciono e promulgo
a seguinte Lei:
Art. 1º. O art. 10 da lei nº 4.007/2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. O limite de tolerância, o qual dar-se-á exclusivamente através de notificação escrita, a ser colocada no veículo, será de 10 (dez)
minutos.
Parágrafo Único. O descumprimento da tolerância implica em infração, conforme art. 181, inciso XVII do Código de Trânsito Brasileiro, o
qual será lavrado auto, a ser preenchido pela Autoridade de Trânsito competente.”
Art. 1°-A. Fica revogado o §2º do art. 21 da Lei Municipal nº 4.007, de 23 de setembro de 2014.
Art. 1º-B. O art. 17 da Lei Municipal nº 4.007, de 23 de setembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17. O pagamento da tarifa deve se dar no momento em que o veículo for estacionado, diretamente com os monitores ou nos postos
de venda pré-estabelecidos no comércio, aplicativos de smartphones ou ainda via internet, respeitando-se a tolerância indicada no art.10. ”
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas eventuais disposições em contrário.
Xaxim (SC), 18 de abril de 2022.
EDILSON ANTONIO FOLLE
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na data supra e no local de costume.
Willian Batista Casal
Procurador-Geral do Município
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Zortéa
Prefeitura
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 88/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 50/2022
Publicação Nº 3841020

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo de Licitação n. 88/2022
Dispensa de Licitação n. 50/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA MINISTRAR AULAS NOS PROJETOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO
DE ZORTÉA
CONTRATADA: GIAN MARCOS VERA DA SILVA 09490522996
CNPJ nº 45.194.269/0001-94
VALOR TOTAL: R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais).
PREVISÃO LEGAL: Artigo 24, II da Lei 8666/93.
Zortéa, 14 de abril de 2022.
Rosane Antunes Pires Infeld
Prefeita Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2022 DE 19 DE ABRIL DE 2022 REVOGA O DECRETO Nº 31/2022 QUE ESTABELECE
PONTO FACULTATIVO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 3840174

DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2022 DE 19 DE ABRIL DE 2022
REVOGA O DECRETO Nº 31/2022 QUE ESTABELECE PONTO FACULTATIVO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
ROSANE ANTUNES PIRES INFELD, Prefeita Municipal de Zortéa – Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição que lhe confere a Lei
Orgânica do Município;
DECRETA
Artigo 1º - Fica revogado o Decreto Municipal nº 31/2022, de 11 de abril de 2022, por razões de interesse público.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Zortéa, 19 de abril de 2022.
Rosane Antunes Pires Infeld
Prefeita Municipal
Edson Antonio Calliari Moro
Secretário de Administração e Finanças

EXTRATO DE CONTRATOS - CONTRATO Nº 064/2022 A Nº 74/2022

Publicação Nº 3840875

EXTRATO DE CONTRATOS - CONTRATO Nº 064/2022 A Nº 74/2022
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 064/2022
CONTRATO Nº 064/2022
CONTRATANTE: Municipio de Zortéa - SC
CONTRATADA: LOG MASTER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº. 13.486.570/0003-47
Vigência: 01/04/2022 a 02/05/2022.
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Valor: R$ 14.178,00 (quatorze mil cento e setenta e oito reais)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 065/2022
CONTRATO Nº 065/2022
CONTRATANTE: Municipio de Zortéa - SC
CONTRATADA: ATHOSTEC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - CNPJ nº 16.822.965/0001-08
Vigência: 05/04/2022 a 31/12/2022.
Valor: R$ 11.320,00 (onze mil trezentos e vinte reais)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DDR SIP COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 16 NÚMEROS DO DDD 49 PODENDO REALIZAR 30 LIGAÇÕES
SIMULTÂNEAS, COM VALORES MENSAIS DE PLANO DE LIGAÇÕES SEM LIMITE DE MINUTOS PARA FIXO E CELULAR EM LIGAÇÕES NACIONAIS (INCLUI LIGAÇÕES PARA CELULARES E FIXOS DE OUTROS DDDs)
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 066/2022
CONTRATO Nº 066/2022
CONTRATANTE: Municipio de Zortéa - SC
CONTRATADA: OTAVIO JOSÉ MASSON – MADEIREIRA E BENEFICIAMENTOS MASSON - CNPJ nº 27.056.107/0001-08
Vigência: 06/04/2022 a 31/12/2022.
Valor: R$ 8.439,00 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E CONSERTOS DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 067/2022
CONTRATO Nº 067/2022
CONTRATANTE: Municipio de Zortéa - SC
CONTRATADA: FUNDAÇÃO INSTITUTO NEREU RAMOS – FINER - CNPJ nº 02.540.644/0001-06
Vigência: 06/04/2022 a 31/12/2022.
Valor: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DOS CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA, COM A APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRA A MATÉRIA
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 068/2022
CONTRATO Nº 068/2022
CONTRATANTE: Municipio de Zortéa - SC
CONTRATADA: ELETROCAPINZAL inscrita no CNPJ nº 18.513.891/0001-45
Vigência: 08/04/2022 a 31/12/2022.
Valor: R$ 5.650,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta reais)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SOFT STARTER WEG SSW0761A A SER INSTALADO NO POÇO DO BAIRRO IMIGRANTES COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 069/2022
CONTRATO Nº 069/2022
CONTRATANTE: Municipio de Zortéa - SC
CONTRATADA: DAMBROS & SILVA LTDA - CNPJ nº 06.148.504/0001-30
Vigência: 08/04/2022 a 31/12/2022.
Valor: R$ 4.155,00 (quatro mil cento e cinquenta e cinco reais).
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO DE 3 ESTRUTURAS EM FORMA DE CASINHAS COMPOSTAS POR CHAPAS DE FERRO, MEDINDO 800X800.1200, PARA ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 070/2022
CONTRATO Nº 070/2022
CONTRATANTE: Municipio de Zortéa - SC
CONTRATADA: P3 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - CNPJ nº 06.964.752/0001-59
Vigência: 11/03/2022 a 31/12/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ESCO, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE
ZORTÉA/SC EM CHAMADAS PÚBLICAS DE PROJETOS - CPP JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS OU PERMISSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,
PRINCIPALMENTE NOS PROGRAMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PEE, REGULADOS PELA AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
– ANEEL, NO QUE SE REFERE À ELABORAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO E SUA RESPECTIVA PROPOSTA DE
PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO USO FINAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUAS INSTALAÇÕES.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 071/2022
CONTRATO Nº 071/2022
CONTRATANTE: Municipio de Zortéa - SC
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CONTRATADA: PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A - CNPJ nº 76.527.951/0008-51
Vigência: 06/04/2022 a 31/12/2022.
Valor: R$ 59.628,28 (sessenta e nove mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA/MODELO CATERPILLAR 406E DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ALÉM
DA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA O REPARO COMPLETO DO EQUIPAMENTO.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 072/2022
CONTRATO Nº 072/2022
CONTRATANTE: Municipio de Zortéa - SC
CONTRATADA: JASKIU MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - CNPJ nº 83.610.907/0001-08
Vigência: 12/04/2022 a 31/12/2022.
Valor: R$ 8.939,00 (oito mil novecentos e trinta e nove reais)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ITENS DE DECORAÇÃO PARA A REFORMA DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ZORTÉA
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 073/2022
CONTRATO Nº 073/2022
CONTRATANTE: Municipio de Zortéa - SC
CONTRATADA: GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA - CNPJ nº 23.848.653/0001-20
Vigência: 13/04/2022 a 31/12/2022.
Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA GRUPO OS NETOS DO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA
DATA DE 01/05/2022 EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHO.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 074/2022
CONTRATO Nº 074/2022
CONTRATANTE: Municipio de Zortéa - SC
CONTRATADA: JORNAL O TEMPO - CNPJ nº 27.202.830/0001-58
Vigência: 18/04/2022 a 31/12/2022.
Valor: R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO JORNALÍSTICO IMPRESSO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DO
MUNICÍPIO DE ZORTÉA.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃ PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 21/2022 PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 69/2022

Publicação Nº 3839575

MUNICÍPIO DE ZORTÉA

Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pág

1 / 1

Pregão Presencial
Para Contratação de Serviços
21/2022
Processo Administrativo: 69/2022

Ao Sr(a). ROSANE ANTUNES PIRES INFELD tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações,
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Presencial nº. 21/2022, o(s) participante(s):

85685 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Item Produto
1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA

Unidade
HORAS

Marca

Qtde
Valor Unitário
500
R$50,00
Total do Fornecedor:

Valor Total
R$25.000,00
R$25.000,00

Unidade
HORAS

Marca

Qtde
1.000

Valor Unitário
R$44,00

Valor Total
R$44.000,00

400

R$49,50

R$19.800,00

Total do Fornecedor:

R$63.800,00

187445 - GERSON IVAM STRAUSS 01943846910
Item Produto
5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
CARPINTEIRO
6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AZULEGISTA:

E

METRO
QUADRADO

192740 - TIAGO RAFAEL BONASSI
Item Produto
2
INSTALAÇÃO OU TROCA DE AR CONDICIONADO COM
ART
3
LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COM ART
4
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

Marca

Qtde
200

Valor Unitário
R$375,00

Valor Total
R$75.000,00

200
R$205,00
200
R$90,00
Total do Fornecedor:

R$41.000,00
R$18.000,00
R$134.000,00

Zortéa, 19 de abril de 2022.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE BENS 22/2022 PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 55/2022

Publicação Nº 3840518

MUNICÍPIO DE ZORTÉA

Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pág

1 / 4

Pregão Presencial
Para Aquisição de Bens
22/2022
Processo Administrativo: 55/2022

Ao Sr(a). ROSANE ANTUNES PIRES INFELD tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações,
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Presencial nº. 22/2022, o(s) participante(s):

68365 - ENIO DELAZERI EIRELI
Item Produto
1
ALIMENTO COM SOJA SABOR IOGURTE COM POLPA
DE MORANGO. 100% VEGETAL, SEM LACTOSE E SEM
COLESTEROL. INGREDIENTES: ÁGUA, AÇÚCAR,
EXTRATO DE SOJA, POLPA DE MORANGO, AMIDO
MODIFICADO,
FOSFATO
TRICÁLCICO,
AROMATIZANTES, CORANTE NATURAL ANTOCIANINA,
CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO, FERMENTO
E ESPESSANTE GOMA GUAR. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
EMBALAGEMDE 180G.
4
BEBIDA DE SOJA. "LEITE DE SOJA". COMPOSTO
ELABORADO
COM
GRÃOS
DE
SOJA
NÃO
TRANSGÊNICO, 0% LACTOSE E 0% COLESTEROL E
FONTE DE PROTEÍNAS, CÁLCIO, ZINCO E VITAMINAS
A, B2, B6, B12, C, D, E E ÁCIDO FÓLICO, SABOR
NATURAL, EMBALAGEM TETRAPACK QUE GARANTA A
INTEGRIDADE DO PRODUTO E RÓTULO CONTENDO A
COMPOSIÇÃO
DO
PRODUTO
CONFORME
LEGISLAÇÃO VIGENTE; COR, CHEIRO E SABOR
PRÓPRIOS. EMBALAGEM DE 1 LITRO.
10 CHÁ DE CAIXINHA SABORES: ERVA DOCE, HORTELÃ,
CAMOMILA E CIDREIRA. A EMBALAGEM DEVE ESTAR
INTACTA, BEM VEDADA E DEVE CONSTAR:
DENOMINAÇÃO DE VENDA, LISTA DE INGREDIENTES,
CONTEÚDO
LÍQUIDO,
PRAZO
DE
VALIDADE,
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM, LOTE, INSTRUÇÕES
SOBRE O PREPARO E USO DO ALIMENTO (SE
NECESSÁRIO) E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.
EMBALAGEM DE 40 GRAMAS, CONTENDO 25 SACHÊS.
11 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA
COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (CADA 100G DEVE
FORNECER NO MÍNIMO 4,2 MG DE FERRO E 150 MCG
DE ÁCIDO FÓLICO). NÃO DEVERÁ APRESENTAR
RESÍDUOS,
BOLOR
OU
CHEIRO
NÃO
CARACTERÍSTICO. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS
OU LARVAS. A EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA,
BEM VEDADA E DEVE CONSTAR: DENOMINAÇÃO DE
VENDA, LISTA DE INGREDIENTES, CONTEÚDO
LÍQUIDO, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DA
ORIGEM, LOTE, INSTRUÇÕES SOBRE O PREPARO E
USO
DO
ALIMENTO
(SE
NECESSÁRIO)
E
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. EMBALAGEM COM 1
KG.
13 FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, CORTE EM V, SEM
ESPINHAS, SEM PELE, LIMPA, ASPECTO: PRÓPRIO DA
ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA; COR:
PRÓPRIA
DA
ESPÉCIE,
SEM
MANCHAS
ESVERDEADAS OU PARDACENTAS; ODOR: PRÓPRIO;
TIPO DE CORTE: EM BIFES DE 120G EM MÉDIA.
EMBALADAS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E
ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O
MOMENTO DO CONSUMO. EMBALAGEM DE ATÉ 5 KG.
19 MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATA. PRODUTO DE
PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO SECA, COM OVOS.
INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA
COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES
NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA. A EMBALAGEM
DEVE ESTAR INTACTA, BEM VEDADA E DEVE

Unidade
UNIDADE

Marca

Qtde
50

Valor Unitário
R$7,58

Valor Total
R$379,00

UNIDADE

50

R$13,59

R$679,50

UNIDADE

100

R$7,96

R$796,00

QUILOGRAMA

170

R$5,14

R$873,80

QUILOGRAMA

250

R$45,94

R$11.485,00

UNIDADE

350

R$6,17

R$2.159,50
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MUNICÍPIO DE ZORTÉA

Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação

20

24

26

27

CONSTAR: DENOMINAÇÃO DE VENDA, LISTA DE
INGREDIENTES, CONTEÚDO LÍQUIDO, PRAZO DE
VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM, LOTE,
INSTRUÇÕES SOBRE O PREPARO E USO DO
ALIMENTO (SE NECESSÁRIO) E INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.
MASSA TIPO TRICOLOR PARAFUSO. COMPOSTO DE
SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E
ÁCIDO FÓLICO, OVOS PASTEURIZADOS, ESPINAFRE E
TOMATE DESIDRATADOS, CORANTES NATURAIS
URUCUM E CÚRCUMA. A EMBALAGEM DEVE ESTAR
INTACTA, BEM VEDADA E DEVE CONSTAR:
DENOMINAÇÃO DE VENDA, LISTA DE INGREDIENTES,
CONTEÚDO
LÍQUIDO,
PRAZO DE
VALIDADE,
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM, LOTE, INSTRUÇÕES
SOBRE O PREPARO E USO DO ALIMENTO (SE
NECESSÁRIO) E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.
PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, SEM LEITE.
FABRICAÇÃO RECENTE. FRESCO, MACIO, SEM
PRESENÇA DE SUJIDADES. ACONDICIONADO EM
SACO
PLÁSTICO
TRANSPARENTE,
ATÓXICO,
ROTULADO. PESO LÍQUIDO APROXIMADO 400
GRAMAS. NÃO PODE CONTER GORDURA TRANS.
POLVILHO AZEDO. A EMBALAGEM DEVE ESTAR
INTACTA, BEM VEDADA E DEVE CONSTAR:
DENOMINAÇÃO DE VENDA, LISTA DE INGREDIENTES,
CONTEÚDO
LÍQUIDO,
PRAZO DE
VALIDADE,
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM, LOTE, INSTRUÇÕES
SOBRE O PREPARO E USO DO ALIMENTO (SE
NECESSÁRIO) E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.
POLVILHO DOCE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR
INTACTA, BEM VEDADA E DEVE CONSTAR:
DENOMINAÇÃO DE VENDA, LISTA DE INGREDIENTES,
CONTEÚDO
LÍQUIDO,
PRAZO DE
VALIDADE,
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM, LOTE, INSTRUÇÕES
SOBRE O PREPARO E USO DO ALIMENTO (SE
NECESSÁRIO) E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.
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UNIDADE

200

R$6,36

R$1.272,00

UNIDADE

300

R$8,98

R$2.694,00

UNIDADE

70

R$6,37

R$445,90

UNIDADE

70

R$6,11

R$427,70

Total do Fornecedor:

R$21.212,40

71900 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME
Item Produto
2
AMEIXA VERMELHA NACIONAL. DE PRIMEIRA
QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO,
TAMANHO MÉDIO, COR UNIFORME. FRUTAS FIRMES,
SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA
9
CAQUI CHOCOLATE OU CAFÉ. DE PRIMEIRA
QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.
UNIDADE MÉDIA DE APROXIMADAMENTE 120
GRAMAS. ÍNTEGROS, APRESENTANDO GRAU DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A
MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO
EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.
AUSÊNCIA DE PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E
CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A CASCA.
15 KIWI. DE PRIMEIRA QUALIDADE, UNIDADES PESANDO
APROXIMADAMENTE 70G CADA, FIRMES, ÍNTEGROS,
GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. ISENTO DE
SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E
CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFÍCIE
EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR LESÕES DE
ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
21 MORANGO.
IN
NATURA,
DE
PRIMEIRA
QUALIDADE.COM GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO,
FISIOLOGICAMENTE
DESENVOLVIDO,
SEM
FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E SEM SINAIS DE
FUNGOS. NÃO PODE APRESENTAR MORANGOS
APODRECIDOS.
EM
EMBALAGEM
PLÁSTICA,
TRANSPARENTE, PESANDO APROXIMADAMENTE 250
GRAMAS.
22 NECTARINA. NACIONAL, DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS
MADUROS, UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 90G.
FRESCA E COM GRAU DE AMADURECIMENTO
ADEQUADO. ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS,

Pág

Unidade
QUILOGRAMA

Marca

Qtde
150

Valor Unitário
R$11,63

Valor Total
R$1.744,50

QUILOGRAMA

300

R$8,22

R$2.466,00

QUILOGRAMA

200

R$22,95

R$4.590,00

QUILOGRAMA

100

R$24,85

R$2.485,00

QUILOGRAMA

300

R$9,28

R$2.784,00
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25

28

29

PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS
ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA.
PÊSSEGO. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRUTO DE
TAMANHO
MÉDIO,
COM
GRAU
MÉDIO
DE
AMADURECIMENTO. CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS,
FRESCA, LIMPA, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA,
COR E SABOR TÍPICOS DA ESPÉCIE. ISENTO DE
SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS OU
CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFÍCIE
EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER
LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU
BIOLÓGICA.
REPOLHO ROXO, TAMANHO MÉDIO, FRESCO, DE
PRIMEIRA
QUALIDADE,
LIMPO,
COLORAÇÃO
UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TÍMICOS DA
ESPÉCIE; ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS,
PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS
ADERIDOS A SUPERFÍCIE. NÃO DEVE APRESENTAR
LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU
BIOLÓGICA.
UVA RUBI, ITÁLIA OU NIÁGARA. DE PRIMEIRA
QUALIDADE,
COM
GRAU
MÉDIO
DE
AMADURECIMENTO. CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS,
FRESCA, LIMPA, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA,
COR E SABOR TÍPICOS DA ESPÉCIE. ISENTO DE
SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS OU
CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFÍCIE
EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER
LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU
BIOLÓGICA. DEVE ESTAR DOCE E SUCULENTA, BEM
PRESA AI CACHO; NÃO DEVE ESTAR MURCHA OU
DESPENCANDO.
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QUILOGRAMA

300

R$6,49

R$1.947,00

UNIDADE

80

R$4,74

R$379,20

QUILOGRAMA

300

R$10,13

R$3.039,00

Total do Fornecedor:

R$19.434,70

80152 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
Item Produto
3
BEBIDA DE ARROZ. INGREDIENTES: ÁGUA, ARROZ,
ÓLEO DE GIRASSOL, CARBONATO DE CÁLCIO (FONTE
DE CÁLCIO) E SAL MARINHO, SEM ADIÇÃO DE
AÇÚCAR, COM ADIÇÃO DE CÁLCIO. ISENTO DE
GLÚTEN. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 60 DIAS.
VALIDADE: MÍNIMO DE 10 MESES. EMBALAGEM:
INTACTA LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO.
5
BISCOITO DE ARROZ INTEGRAL (SEM GLÚTEN, SEM
LACTOSE,
SEM
AÇÚCAR,
SEM
OVOS).
NA
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES
INFORMAÇÕES: INDICAÇÃO DO FABRICANTE, TABELA
NUTRICIONAL, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE E
PESO. EMBALAGEM MÍNIMA DE 150 GRAMAS.
6
BISCOITO SEM GLÚTEN, TIPO COOKIE. SABORES
DIVERSOS, INTEGRAL COM SOJA, ARROZ E MILHO.
FONTE DE FIBRAS E PROTEÍNAS. A EMBALAGEM
DEVE ESTAR INTACTA, BEM VEDADA E DEVE
CONSTAR: DENOMINAÇÃO DE VENDA, LISTA DE
INGREDIENTES, CONTEÚDO LÍQUIDO, PRAZO DE
VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM, LOTE,
INSTRUÇÕES SOBRE O PREPARO E USO DO
ALIMENTO (SE NECESSÁRIO) E INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS. EMBALAGEM COM 150 GRAMAS.
7
BISCOITO ZERO AÇÚCAR, TIPO ROSQUINHA.
SABORES DIVERSOS. ALIMENTO INTEGRAL, FONTE
DE FIBRAS, PROTEÍNAS E SEM ADIÇÃO DE
AÇÚCARES. A EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA,
BEM VEDADA E DEVE CONSTAR: DENOMINAÇÃO DE
VENDA, LISTA DE INGREDIENTES, CONTEÚDO
LÍQUIDO, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DA
ORIGEM, LOTE, INSTRUÇÕES SOBRE O PREPARO E
USO
DO
ALIMENTO
(SE
NECESSÁRIO)
E
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. EMBALAGEM COM 150
GRAMAS.
14 GELÉIA
100%
FRUTA,
SABOR
DE
FRUTAS
VERMELHAS. INGREDIENTES: AMORA, MORANGO,
FRAMBOESA, MIRTILO, SUCO CONCENTRADO (MAÇÃ,
AMEIXA, UVA, LIMÃO), ESTABILIZANTE PECTINA DE
FRUTA. CONTÉM 100% DE FRUTA E É ADOÇADA COM
SUCO DE MAÇÃ, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. UNIDADE
DE 250G.

Pág

Unidade
UNIDADE

Marca

Qtde
40

Valor Unitário
R$19,97

Valor Total
R$798,80

UNIDADE

20

R$13,74

R$274,80

UNIDADE

30

R$11,24

R$337,20

UNIDADE

60

R$11,78

R$706,80

UNIDADE

50

R$22,95

R$1.147,50
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16

17

18

23

MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE SEM SAL. OBTIDA DO
CREME
DE
LEITE
(NATA)
PADRONIZADO,
PASTEURIZADO E MATURADO. MÍNIMO DE 80% DE
LIPÍDEOS. A EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, BEM
VEDADA E DEVE CONSTAR: DENOMINAÇÃO DE
VENDA, LISTA DE INGREDIENTES, CONTEÚDO
LÍQUIDO, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DA
ORIGEM, LOTE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.
EMBALAGEM: POTE PLÁSTICO COM 500 GRAMAS.
MANTEIGA COM SAL SEM LACTOSE. INGREDIENTES:
CREME DE LEITE, CLORETO DE SÓDIO, ENZIMA
LACTASE
E
CORANTE
NATURAL
URUCUM.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. NÃO
CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 200G.
MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, SEM GLÚTEN E SEM
OVOS.
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:
MASSA
ALIMENTÍCIA
DE
ARROZ,
TIPO
PARAFUSO.
INGREDIENTES: FARINHA DE ARROZ, CORANTES
NATURAIS CÚRCUMA, URUCUM E EMULSIFICANTE
E471. ISENTO DE GLÚTEN, OVOS E CONSERVANTES.
EMBALAGEM:
PACOTE
ATÓXICO,
INCOLOR,
TRANSPARENTE, TERMOSOLDADO, RESISTENTE,
COM CAPACIDADE PARA 500G. CONTENDO TODAS AS
INFORMAÇÕES SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
INGREDIENTES: FARINHA DE ARROZ, URUCUM E
ÁGUA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 06 MESES.
EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.
PÃO DE FORMA TRADICIONAL SEM GLÚTEN.
INGREDIENTES: ÁGUA , AMIDO DE MILHO, BFARINHA
DE
ARROZ,
FIBRA
VEGETAL
(PSYLLIUM),
ESPESSANTE:
HIDROXIPROPILMETILCELULOSA;
ÓLEO DE GIRASSOL, PROTEÍNA DE SOJA, FERMENTO
BIOLÓGICO, SAL, FIBRA DE CÍTRICOS, AÇÚCAR.
ACIDIFICANTE: ÁCIDO CÍTRICO. ALÉRGICOS: CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. PESO:
200 G
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UNIDADE

60

R$22,46

R$1.347,60

UNIDADE

20

R$15,95

R$319,00

UNIDADE

15

R$10,47

R$157,05

UNIDADE

15

R$14,93

R$223,95

Total do Fornecedor:

R$5.312,70

90034 - TATIELLE BUENO ALVES
Item Produto
8
CACAU EM PÓ. SOLÚVEL. INGREDIENTES: 100%
CACAU EM PÓ. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, LISTA DE INGREDIENTES, MARCA DO
PRODUTO, DATA DE VALIDADE E LOTE. EMBALAGEM
COM 200G.
12 FEIJÃO CARIOCA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRÃOS
ÍNTEGROS. PROCEDÊNCIA NATURAL, DE SAFRA
CORRENTE. OS GRÃOS DEVEM SER LIMPOS,
ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E
DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. DEVE ESTAR EM
EMBALAGEM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE E
CONSTAR NO RÓTULO O REGISTRO DO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE ESTAR
INTACTA, BEM VEDADA E DEVE CONSTAR:
DENOMINAÇÃO DE VENDA, LISTA DE INGREDIENTES,
CONTEÚDO
LÍQUIDO,
PRAZO
DE
VALIDADE,
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM, LOTE, INSTRUÇÕES
SOBRE O PREPARO E USO DO ALIMENTO (SE
NECESSÁRIO) E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.
EMBALAGEM COM 1 KG.

Pág

Unidade
UNIDADE

QUILOGRAMA

Marca

Qtde
50

Valor Unitário
R$16,95

Valor Total
R$847,50

150

R$9,96

R$1.494,00

Total do Fornecedor:

R$2.341,50

Zortéa, 19 de abril de 2022.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pág

1 / 2

Pregão Presencial
Para Contratação de Serviços
18/2022
Processo Administrativo: 56/2022

Ao Sr(a). ROSANE ANTUNES PIRES INFELD tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações,
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Presencial nº. 18/2022, o(s) participante(s):

17850 - IZALTINO MARQUES
Item
1
5
6
8
10
15
18
19
20
21
27
35
36
39
40

Produto
LAVAÇÃO AMBULANCIA
LAVAGEM MASTER FURGÃO
LAVAÇÃO MICRO ONIBUS
LAVAÇÃO ONIBUS
LAVAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA
LAVAÇÃO BRITADOR
LAVAÇÃO VAN
LAVAÇÃO ESCAVADEIRA
CONSERTO PNEU DE MOTOCICLETA, INCLUINDO
MONTAGEM E DESMONTAGEM
CONSERTO PNEU DE AUTOMÓVEL UTILITÁRIO E
PASSEIO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM.
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU
MOTOCICLETA.
TIP-TOP VD- N.4
TIP-TOP VD- N.5
TIP-TOP VD- N.8
TIP-TOP VD- N.9

Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

Marca

Qtde
120
30
50
70
20
5
30
10
50

Valor Unitário
R$48,00
R$43,00
R$55,00
R$100,00
R$90,00
R$150,00
R$48,00
R$140,00
R$18,00

Valor Total
R$5.760,00
R$1.290,00
R$2.750,00
R$7.000,00
R$1.800,00
R$750,00
R$1.440,00
R$1.400,00
R$900,00

UNIDADE

100

R$18,00

R$1.800,00

UNIDADE

50

R$20,00

R$1.000,00

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

50
R$30,00
50
R$40,00
50
R$60,00
50
R$80,00
Total do Fornecedor:

R$1.500,00
R$2.000,00
R$3.000,00
R$4.000,00
R$36.390,00

19593 - IVAIR LOPES
Item Produto
22 CONSERTO PNEU DE CAMIONETE, INCLUINDO
MONTAGEM E DESMONTAGEM
23 CONSERTO PNEU DE CARRINHO DE MÃO, INCLUINDO
MONTAGEM E DESMONTAGEM.
24 CONSERTO PNEU DE CAMINHÃO, MICRO-ÔNIBUS E
ÔNIBUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM.
25 CONSERTO
PNEU
DE
MÁQUINAS
PESADAS
(RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR
AGRÍCOLA, CARREGADEIRA ETC...) INCLUINDO
MONTAGEM E DESMONTAGEM.
26 CONSERTO PNEU DE TANQUE, CARRETINHA E
GRADE ARADOURA, INCLUINDO MONTAGEM E
DESMONTAGEM.
28 SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU
AUTOMÓVEL UTILITÁRIO E PASSEIO.
29 SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU
CAMIONETE.
30 SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU
CARRETA AGRÍCOLA, CAMINHÃO E ÔNIBUS.
31 SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU
MÁQUINAS
PESADAS
(RETROESCAVADEIRA,
MOTONIVELADORA,
TRATOR
AGRÍCOLA,
CARREGADEIRA ETC...).
32 TIP-TOP RAC -10
33 TIP-TOP RAC - 14
34 TIP-TOP VD- N.3
37 TIP-TOP VD- N.6
38 TIP-TOP VD- N.7

Unidade
UNIDADE

Marca

Valor Unitário
R$23,00

Valor Total
R$2.300,00

UNIDADE

10

R$8,00

R$80,00

UNIDADE

50

R$49,00

R$2.450,00

UNIDADE

50

R$124,00

R$6.200,00

UNIDADE

50

R$23,00

R$1.150,00

UNIDADE

50

R$16,00

R$800,00

UNIDADE

50

R$20,00

R$1.000,00

UNIDADE

50

R$70,00

R$3.500,00

UNIDADE

50

R$138,00

R$6.900,00

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

50
R$56,00
50
R$40,00
50
R$32,00
50
R$50,00
50
R$59,00
Total do Fornecedor:

R$2.800,00
R$2.000,00
R$1.600,00
R$2.500,00
R$2.950,00
R$36.230,00

192686 - LAVAÇÃO DOIS AMIGOS
Item Produto
2
LAVAÇÃO CAÇAMBA
3
LAVAÇÃO IMPLEMENTO AGRICOLA

Qtde
100

Unidade
UNIDADE
UNIDADE

Marca

Qtde
30
30

Valor Unitário
R$79,50
R$44,50

Valor Total
R$2.385,00
R$1.335,00
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4
7
9
11
12
13
14
16
17

LAVAÇÃO CAMIONETE
LAVAÇÃO MOTO NIVELADORA
LAVAÇÃO PA CARREGADEIRA
LAVAÇÃO ROLO COMPACTADOR
LAVAÇÃO TRATOR
LAVAÇÃO VEICULO LEVE
LAVAÇÃO MOTO
LAVAÇÃO CARRETINHA
LAVAÇÃO TANQUE

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

Pág

100
R$42,50
20
R$75,00
10
R$79,50
10
R$59,00
20
R$59,50
300
R$23,50
20
R$10,50
5
R$18,50
5
R$39,50
Total do Fornecedor:

2 / 2

R$4.250,00
R$1.500,00
R$795,00
R$590,00
R$1.190,00
R$7.050,00
R$210,00
R$92,50
R$197,50
R$19.595,00

Zortéa, 18 de abril de 2022.
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Associações
AMERIOS
BALANCETE DE VERIFICACAO AMERIOS MARÇO DE 2022

Publicação Nº 3839676
Página: 1

Código Classificação

Nome

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

19
27
35
6475
6416
5290
43
51
345
418
493

01
01.01
01.01.01
01.01.01.08
01.01.01.07
01.01.01.05
01.01.01.01
01.01.01.03
01.02
01.02.06
01.02.06.12

2.750.640,42
333.568,91
333.568,91
26.389,86
38.025,72
267.951,25
0,00
1.202,08
2.417.071,51
2.417.071,51
36.440,00

569.406,03
569.406,03
569.406,03
188.206,36
336,19
2.517,92
378.345,56
0,00
0,00
0,00
0,00

560.947,98
560.947,98
560.947,98
182.602,42
0,00
0,00
378.345,56
0,00
0,00
0,00
0,00

2.759.098,47
342.026,96
342.026,96
31.993,80
38.361,91
270.469,17
0,00
1.202,08
2.417.071,51
2.417.071,51
36.440,00

3190
469
426
450
434
477
442

01.02.06.11
01.02.06.05
01.02.06.01
01.02.06.04
01.02.06.02
01.02.06.08
01.02.06.03

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS
B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS
B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil
BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4
CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão
Acumuladas
Demais Bens Moveis
Equipamento de Informática
Imóveis
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Predio
Veículos

7.448,00
129.745,38
500.004,67
26.126,91
168.566,01
1.459.929,15
88.811,39

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.448,00
129.745,38
500.004,67
26.126,91
168.566,01
1.459.929,15
88.811,39

507
515
531
4073
6114
4146
4138
6130
4952
6181
6530
4529
5037
4090
4499
4170
6742
5410
5835
4219
6939
4774
6947
558
566
574
612
604
590
625
4618
639
640
4359
795
817
820
850
875

02
02.01
02.01.02
02.01.02.04
02.01.02.140
02.01.02.11
02.01.02.10
02.01.02.141
02.01.02.63
02.01.02.145
02.01.02.170
02.01.02.41
02.01.02.70
02.01.02.06
02.01.02.38
02.01.02.14
02.01.02.187
02.01.02.98
02.01.02.123
02.01.02.18
02.01.02.203
02.01.02.54
02.01.02.204
02.01.03
02.01.03.01
02.01.03.02
02.01.03.06
02.01.03.05
02.01.03.04
02.01.03.08
02.01.03.09
02.01.04
02.01.04.01
02.01.04.13
02.03
02.03.02
02.03.02.01
02.03.04
02.03.04.03

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES
Adyr Jorge Wildner
Base Monitoramento Ltda
Casan
Celesc Distribuidora
CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val
Certisign Certficadora Digital S/A
Doces & Salgados Bolfe Ltda
Edson Leandro Viegas 06531688963
Eliane Behnenberger da Silva Moraes
Empresa Bras.de Correios e Telégrafos
Geoterra Serviços Topograficos s/s ltda
Hpprintrer Serviços de Informática Ltda
Infopoint Comercio de Equipamentos
LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
Maravilha Palace Hotel Ltda
Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda
MHNET Telecomunicações Eireli
Sandrea Kinczeski Vaz
Santa Catarina Informatica Ltda
Térreos Restaurante Ltda
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
Cofins , PIS e CSLL a Recolher
Cofins S/Rendimentos a Recolher
Fgts a Recolher
Inss a Recolher
Irrf a Recolher
Iss a Recolher
Pis S/ Folha a Recolher
CONTAS A PAGAR
Salários
Seguros de Vida
PATRIMÔNIO SOCIAL
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
Imóveis
RESULTADOS SOCIAIS
Superávit/déficit do exercício

2.719.585,09
920,35
573,13
0,00
309,13
0,00
0,00
264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217,12
0,00
200,85
0,00
0,00
0,00
16,27
0,00
130,10
0,00
130,10
2.718.664,74
813.851,35
813.851,35
1.904.813,39
1.904.813,39

190.390,68
190.390,68
33.393,50
1.038,46
618,26
199,64
2.675,68
264,00
755,73
725,05
90,00
380,00
23,48
15.543,60
3.000,00
2.129,89
221,25
727,00
272,00
507,80
3.630,00
351,66
240,00
62.458,58
17,15
200,85
9.373,17
38.078,40
13.584,83
32,54
1.171,64
94.538,60
93.971,27
567,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

190.703,56
190.703,56
33.858,52
1.038,46
309,13
199,64
2.675,68
949,15
755,73
725,05
90,00
380,00
23,48
15.543,60
3.000,00
2.218,89
221,25
727,00
272,00
507,80
3.630,00
351,66
240,00
62.378,08
17,15
136,62
9.373,17
38.078,40
13.584,83
16,27
1.171,64
94.466,96
93.971,27
495,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.719.897,97
1.233,23
1.038,15
0,00
0,00
0,00
0,00
949,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136,62
0,00
136,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,46
0,00
58,46
2.718.664,74
813.851,35
813.851,35
1.904.813,39
1.904.813,39

892
906
914
2160
922
2194
930
2224
949
2259

03
03.01
03.01.01
03.01.01.01
03.01.02
03.01.02.01
03.01.03
03.01.03.01
03.01.04
03.01.04.01

RECEITAS
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS
Município de Bom Jesus do Oeste
Contribuições Mensais
Município de Caibi
Contribuições Mensais
Município de Cunhataí
Contribuições Mensais
Município de Cunha Porã
Contribuições Mensais

387.059,02
358.733,85
15.369,71
15.369,71
15.369,71
15.369,71
15.369,71
15.369,71
18.949,13
18.949,13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

199.319,44
189.086,56
8.056,37
8.056,37
8.056,37
8.056,37
8.056,37
8.056,37
9.932,60
9.932,60

586.378,46
547.820,41
23.426,08
23.426,08
23.426,08
23.426,08
23.426,08
23.426,08
28.881,73
28.881,73

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/04/2022 08:37:32

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2661

Página: 2
Código Classificação
957
2283
965
2313
973
2348
981
2372
990
2402
1007
2437
1010
2461
3204
3212
3263
3271
3328
3336
3387
3395
3441
3450
3506
3514
1040
5436
1080
6289
6270
1147
5444
1155

03.01.05
03.01.05.01
03.01.06
03.01.06.01
03.01.07
03.01.07.01
03.01.08
03.01.08.01
03.01.09
03.01.09.01
03.01.10
03.01.10.01
03.01.11
03.01.11.01
03.01.12
03.01.12.01
03.01.13
03.01.13.01
03.01.14
03.01.14.01
03.01.15
03.01.15.01
03.01.16
03.01.16.01
03.01.17
03.01.17.01
03.05
03.05.01
03.05.01.08
03.05.01.13
03.05.01.12
03.06
03.06.01
03.06.01.03

1252
1406
5487
1449
1422
3115
5495
1473
1465
1481
1570
5517
1885
6246
1589
1940
4308
4677
1985
1880
1990
1597
1619
4723
4650
1920
4901
4928
4910
1902
4049
1872
5576
6106
1925

04
04.02
04.02.01
04.02.01.04
04.02.01.02
04.03
04.03.01
04.03.01.03
04.03.01.02
04.03.01.04
04.05
04.05.01
04.05.01.02
04.05.01.33
04.05.01.04
04.05.01.09
04.05.01.23
04.05.01.25
04.05.01.12
04.05.01.01
04.05.01.11
04.05.01.05
04.05.01.08
04.05.01.26
04.05.01.17
04.05.01.10
04.05.01.28
04.05.01.30
04.05.01.29
04.05.01.03
04.05.01.22
04.06
04.06.01
04.06.01.17
04.06.01.04

Nome
Município de Flor do Sertão
Contribuições Mensais
Município de Iraceminha
Contribuições Mensais
Município de Maravilha
Contribuições Mensais
Município de Modelo
Contribuições Mensais
Município de Palmitos
Contribuições Mensais
Município de Riqueza
Contribuições Mensais
Município de Saltinho
Contribuições Mensais
Municipio de Saudades
Contribuições Mensais
Municipio de Sta Terezinha do Progresso
Contribuições Mensais
Municipio S.M. da Boa Vista
Contribuiçoes Mensais
Municipio de Tigrinhos
Contribuições Mensais
Municipio Romelandia
Contribuiçoes Mensais
Municipio de Campo Ere
Contribuiçoes Mensais
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS
Receitas Diversas - Aluguel ARIS
Receitas Diversas - CIGA AMERIOS
Receitas Diversas - CIS AMERIOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS PATRIMONIAIS
Rendimentos de Aplicação
CUSTOS E DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS COM PESSOAL
Férias
Ordenados e Salários
Obrigações Patronais
OBRIGACOES PATRONAIS
Fgts
Inss
Pis/Pasep
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Água e Esgoto
Central Telefônica
Combustíveis
Correios
Despesas com Internet
Despesas com Medicina Segurança Trabalho
Locação de Sistemas Informatizados
Luz
Mantimentos para Copa
Manutenção de Veículos
Manutenção Informática
Materiais Eletricos
Material de Expediente
Material de Higiene e Limpeza
Material de Processamento de Dados
Outros Materias Consumo
Serviços de Impressão de Copias
Telefone
Vigilancia e Monitoramento
DESPESAS GERAIS
DESPESAS GERAIS
Assembléia Prefeitos
Assinatura e Publicade jornais e revistas

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

15.369,71
15.369,71
15.369,71
15.369,71
102.914,22
102.914,22
15.369,71
15.369,71
21.694,56
21.694,56
15.369,71
15.369,71
15.369,71
15.369,71
15.369,71
15.369,71
15.369,71
15.369,71
15.369,71
15.369,71
15.369,71
15.369,71
15.369,71
15.369,71
15.369,71
15.369,71
23.200,25
23.200,25
2.000,00
18.705,25
2.495,00
5.124,92
5.124,92
5.124,92

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.056,37
8.056,37
8.056,37
8.056,37
54.993,10
54.993,10
8.056,37
8.056,37
11.371,68
11.371,68
8.056,37
8.056,37
8.056,37
8.056,37
8.056,37
8.056,37
8.056,37
8.056,37
8.056,37
8.056,37
8.056,37
8.056,37
8.056,37
8.056,37
8.056,37
8.056,37
6.990,00
6.990,00
2.000,00
0,00
4.990,00
3.242,88
3.242,88
3.242,88

23.426,08
23.426,08
23.426,08
23.426,08
157.907,32
157.907,32
23.426,08
23.426,08
33.066,24
33.066,24
23.426,08
23.426,08
23.426,08
23.426,08
23.426,08
23.426,08
23.426,08
23.426,08
23.426,08
23.426,08
23.426,08
23.426,08
23.426,08
23.426,08
23.426,08
23.426,08
30.190,25
30.190,25
4.000,00
18.705,25
7.485,00
8.367,80
8.367,80
8.367,80

356.003,69
219.969,69
219.969,69
18.581,45
201.388,24
77.149,70
77.149,70
18.957,13
56.160,51
2.032,06
14.638,50
14.638,50
177,19
230,00
781,13
81,06
415,60
544,00
737,62
5.745,24
0,00
80,00
385,00
0,00
3.152,00
0,00
390,00
184,80
900,67
183,39
650,80
43.561,30
43.561,30
90,00
310,00

191.174,27
117.164,73
117.164,73
14.544,00
102.620,73
38.312,82
38.312,82
9.373,17
27.768,01
1.171,64
8.560,63
8.560,63
199,64
0,00
949,15
23,48
207,80
272,00
368,81
2.675,68
337,52
90,00
1.260,00
110,96
0,00
508,12
0,00
62,18
869,89
300,00
325,40
26.528,76
26.528,76
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

547.177,96
337.134,42
337.134,42
33.125,45
304.008,97
115.462,52
115.462,52
28.330,30
83.928,52
3.203,70
23.199,13
23.199,13
376,83
230,00
1.730,28
104,54
623,40
816,00
1.106,43
8.420,92
337,52
170,00
1.645,00
110,96
3.152,00
508,12
390,00
246,98
1.770,56
483,39
976,20
70.090,06
70.090,06
90,00
310,00
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1960
1955
5363
4669
4596
6602
1930
6122
4960
1998
1813
5533
6017
1848
2000
5525
2011

04.06.01.06
04.06.01.05
04.06.01.38
04.06.01.32
04.06.01.10
04.06.01.47
04.06.01.01
04.06.01.19
04.06.01.36
04.06.01.08
04.14
04.14.01
04.14.01.07
04.14.01.03
04.15
04.15.01
04.15.01.02

Nome
CAU/SC
CREA/SC
Despesas com certificado
Despesas com manutençao Jardim
Despesas Topografia e Agrimensura
Locação Software Engenharia
Manutenção e reparos
Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia
Outros Serviços
Semin/Capac/Reuniões-Servidores
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
DESPESAS TRIBUTARIAS
IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira
Tributos e Contribuições
Tarifas Bancárias
TARIFAS BANCARIAS
Tarifas Bancárias

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

253,62
607,32
278,91
85,00
31.087,20
3.701,90
7.000,00
0,00
147,35
0,00
394,61
394,61
193,76
200,85
289,89
289,89
289,89

0,00
0,00
755,73
0,00
15.543,60
0,00
380,00
3.000,00
0,00
6.849,43
470,04
470,04
333,42
136,62
137,29
137,29
137,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

253,62
607,32
1.034,64
85,00
46.630,80
3.701,90
7.380,00
3.000,00
147,35
6.849,43
864,65
864,65
527,18
337,47
427,18
427,18
427,18

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

DIRCEU SILVEIRA

Contador

Presidente

CPF: 526.184.719-20

CPF: 538.309.899-20

CRC: 1.SC/016887/0-4
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LIVRO CAIXA AMERIOS MARÇO DE 2022

Publicação Nº 3839678
Página: 1

Histórico

Chave Contra

43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4
04/03/2022

Entrada

Saída

Saldo anterior:

Saldo atual
0,00

Valor Receita Termo Cooperação Técnica com o CIS AMERIOS

16096240

6270

Pagamento Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos

16096266

5037

23,48

2.471,52D

Pagamento DARF COFINS

16096274

574

96,59

2.374,93D
1.445,15D

2.495,00

2.495,00D

Pagamento Adyr Jorge Wildner ME

16096320

4073

929,78

Pagamento DARF COFINS 02/2022

16096339

574

104,26

1.340,89D

Pagamento Férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Mayane Haack

16096380

640

5.540,98

4.200,09C

Pagamento Férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Marlize C.K. Todescatto

16096436

640

5.593,12

9.793,21C

Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

16096746

6475

16096231

6114

16096754

6475

05/03/2022
Pagamento Base Monitoramento Ltda

07/03/2022
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

10/03/2022
Pagamento Edson Leandro Viegas

16096452

6530

Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

16096762

6475

Valor Tarifas PIX

16096797

2011

Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda

16096479

4219

Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

16096770

6475

11/03/2022

14/03/2022
Pagamento Hprinter Serviços de Informática Ltda

16096495

4499

Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

16096789

6475

15/03/2022
Pagamento Ceraçá Coop de Infr Estr Vale do Araçá

16096509

6130

Valor Receita Aluguel sala da ARIS

16096800

1080

valor aplicação BB AUT MAIS

16096819

6475

21/03/2022

9.793,21

0,00
309,13

309,13

309,13C
0,00

90,00
91,00

90,00C
1,00D

1,00

0,00

207,80

207,80C

207,80

0,00
3.000,00

3.000,00

3.000,00C
0,00

264,00
2.000,00

264,00C
1.736,00D

1.736,00

0,00

Pagamento ISS PM Maravilha

16096517

625

16,27

16,27C

Pagamento Certisign Cert Digital S

16096533

4952

251,91

268,18C

79,00

347,18C

Valor Tarifas Pacote serviços

16096827

2011

Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

16096851

6475

Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda

16096550

5835

272,00

272,00C

Pagamento Celesc Distribuidora SA

16096843

4138

2.675,68

2.947,68C

Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste

16096860

2160

8.056,37

5.108,69D

Contribuição mensal Município de Caibi

16096886

2194

8.056,37

13.165,06D

Contribuição mensal Município de Cunhataí

16096894

2224

8.056,37

21.221,43D

Contribuição mensal Município de Cunha Porã

16096908

2259

9.932,60

31.154,03D

Contribuição mensal Município de Flor do Sertão

16096916

2283

8.056,37

39.210,40D

Contribuição mensal Município de Iraceminha

16096924

2313

8.056,37

47.266,77D

Contribuição mensal Município de Maravilha

16096932

2348

54.993,10

102.259,87D

Contribuição mensal Município de Modelo

16096940

2372

8.056,37

110.316,24D

Contribuição mensal Município de Palmitos

16096959

2402

11.371,68

121.687,92D

Contribuição mensal Município de Riqueza

16096967

2437

8.056,37

129.744,29D

Contribuição mensal Município de Saltinho

16096975

2461

8.056,37

137.800,66D

Contribuição mensal Município de Saudades

16096983

3212

8.056,37

145.857,03D

Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso

16096991

3271

8.056,37

153.913,40D

Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista

16097009

3336

8.056,37

161.969,77D

Contribuição mensal Município de Tigrinhos

16097017

3395

8.056,37

170.026,14D

Contribuição mensal Município de Romelândia

16097025

3450

8.056,37

178.082,51D

Contribuição mensal Município de Campo Erê

16097033

3514

8.056,37

Valor Tarifas Débito automático

16097530

2011

57,29

186.081,59D

valor aplicação BB AUT MAIS

16097548

6475

186.081,59

0,00

22/03/2022

25/03/2022

347,18

0,00

186.138,88D

Pagamento Infopoint Comèrcio de Equipamentos Ltda

16096592

4170

2.129,89

2.129,89C

Pagamento Santa Catarina Informática Ltda

16096630

4774

351,66

2.481,55C

Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

16097556

6475

16097122

6181

28/03/2022
Pagamento Doce e Salgados Bolfe Ltda

2.481,55

0,00
725,05

725,05C
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Histórico
28/03/2022

Chave Contra

Entrada

Saída

Saldo atual

Pagamento Sandrea Kinczeski Vaz

16097157

6939

3.630,00

4.355,05C

Pagamento Adyr Jorge Wildner ME

16097203

4073

108,68

4.463,73C

Pagamento Térreos Restaurante Ltda

16097220

6947

240,00

4.703,73C

Pagamento Maravilha Palace Hotel Ltda

16097254

5410

727,00

5.430,73C

Pagamento LDA Livraria Papelaria e Bazar Ltda

16097270

6742

221,25

5.651,98C

Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

16097564

6475

30/03/2022

5.651,98

0,00

Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda

16096665

4219

60,00

60,00C

Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda

16096673

4219

60,00

120,00C

Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda

16096681

4219

60,00

180,00C

Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda

16096690

4219

60,00

240,00C

Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda

16096703

4219

60,00

300,00C

Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

16096711

4359

522,36

822,36C

Pagamento Casan SA

16096738

4146

199,64

1.022,00C

Pagamento renovação certificado digital de Mayane Haack

16097360

4952

251,91

1.273,91C

Pagamento renovação certificado digital de Marlize C. K. Todescatto

16097378

4952

251,91

1.525,82C

Pagamento Folha Pgto Mês 03/2022 AMERIOS

16097440

640

82.503,94

84.029,76C

333,23

84.362,99C

Pagamento Folha Pgto Mês 03/2022 Francisco V. de Almeida

16097459

640

Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

16097572

6475

81.668,35

2.694,64C

Valor Receita Cooperação Técnica CIS AMERIOS

16097653

6270

2.495,00

199,64C

Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

16097041

4359

44,97

244,61C

Pagamento DARF 03/2022

16097050

566

17,15

261,76C

Pagamento Base Monitoramento Ltda

16097092

6114

309,13

570,89C

Pagamento ISS Pref Maravilha

16097106

625

16,27

587,16C

Pagamento Eliane B da Silva Moraes

16097319

4529

380,00

967,16C

31/03/2022

Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda

16097335

4090

15.543,60

16.510,76C

Pagamento DARF PIS Mês 03/2022

16097475

4618

1.171,64

17.682,40C

Pagamento DARF IRRF Mês 03/2022

16097483

590

13.584,83

31.267,23C

Pagamento GRF FGTS Mês 03/2022

16097505

612

9.373,17

40.640,40C

Pagamento GPS FGTS Mês 03/2022

16097521

604

38.078,40

78.718,80C

Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

16097580

6475

Total mês:
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil
31/03/2022
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 MIL

16097610

1155

6416 - APLICONTDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS
Valor Receita Aplicação Financeira BB DI PLUS

16097599

1155

6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

07/03/2022
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

10/03/2022
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

11/03/2022
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

14/03/2022
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

15/03/2022
valor aplicação BB AUT MAIS

21/03/2022
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

22/03/2022
valor aplicação BB AUT MAIS

0,00

378.345,56
267.951,25D

2.517,92

270.469,17D

2.517,92

0,00

Saldo anterior:

Total mês:
04/03/2022

378.345,56

Saldo anterior:

Total mês:
31/03/2022

78.718,80

38.025,72D

336,19

38.361,91D

336,19

0,00

Saldo anterior:

26.389,86D

16096746

43

9.793,21

16.596,65D

16096754

43

309,13

16.287,52D

16096762

43

91,00

16.196,52D

16096770

43

207,80

15.988,72D

16096789

43

3.000,00

12.988,72D

16096819

43

16096851

43

16097548

43

1.736,00

14.724,72D
347,18

186.081,59

14.377,54D
200.459,13D

25/03/2022
contábil SCI VISUAL Sucessor
19/04/2022 08:38:37

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2665
Página: 3

Histórico
25/03/2022
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

28/03/2022
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

30/03/2022
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

31/03/2022

Chave Contra

Entrada

Saída

Saldo atual

16097556

43

2.481,55

197.977,58D

16097564

43

5.651,98

192.325,60D

16097572

43

81.668,35

110.657,25D

Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

16097580

43

Valor Receita Aplicação Financeira BB AUT MAIS

16097602

1155

Imposto de Renda Retido na Fonte Retido em Aplicação Financeira BB LP 90
MIL
IOF Retido em Aplicação Financeira BB LP 90 MIL

16097629

6017

16097637

78.718,80
388,77

6017

Total mês:
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner

188.206,36

31.938,45D
32.327,22D

50,03

32.277,19D

283,39

31.993,80D

182.602,42

Saldo anterior:

0,00

03/03/2022

Aquisição NF 17272: 4 agua mineral 20l, 15 pct biscoito, 2 nescafé, 1 café melita, 16096282
7 pct de chá,10 l leite integral, 2 café marata,12 agua mineral 500ml,
Aquisição NF 17272: 1 filtro de papel,11 pct copos descartáveis
16096290

1990

337,52

337,52C

4928

62,18

399,70C

16096304

4723

21,96

421,66C

Aquisição NF 17272: 24 pct de papel higiênico, 2 sapóleo, 12 pct saco pra lixo
16096312
100 l, 3 oleo coala, 1 esponja de louça, 3 pano microfibra,1 desinfetante, 7 papel
toalha, 4 saco pra lixo 15 l, 2 toalhas de ban

1920

508,12

929,78C

Aquisição NF 17272: 2 lampadas led 8w

04/03/2022
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME

28/03/2022
Aquisição NF 17302 3 bombonas de água 20l, 6 l leite integral, 2 nescafé 200g,
1 kg açucar refinado e 2 pct chá. Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME

16096320

43

16097190

1998

16097203

43

Total mês:
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s ltda
31/03/2022

16097327

4596

Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda

16097335

43

Total mês:
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora
16096835

1880

Pagamento Celesc Distribuidora SA

16096843

43

Total mês:
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan
Valor Fatura água

16096720

1885

16096738

43

Total mês:
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda
Aquisição NF 521: medicina do trabalho

22/03/2022
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda

108,68

1.038,46

0,00

0,00

15.543,60
15.543,60

15.543,60

0,00

0,00

2.675,68

16096541

0,00

16096550

43

Total mês:
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos

0,00

199,64

0,00

0,00

272,00
272,00

272,00

199,64C

199,64

Saldo anterior:

4677

2.675,68C

2.675,68

199,64

199,64

15.543,60C

15.543,60

2.675,68

2.675,68

108,68C

1.038,46

Saldo anterior:

Pagamento Casan SA

09/03/2022

108,68

Saldo anterior:

Valor Fatura Energia Elétrica

30/03/2022

0,00

Saldo anterior:

Serviços Prestados NF 189: Serviços de topografia e agrimensura

22/03/2022

929,78

272,00C
0,00

272,00

Saldo anterior:

0,00

02/03/2022

Serviços Prestados Fatura 519, locação de impressoras pra engenharia,
16096568
fiscalização, jurídico e administrativo
Serviços Prestados NF 17096 serviço de troca de HD notebook auditório e
16096576
jurídico
Aquisição NF 975 02 HD SSD winmemory 256 GB para reposição nos notebooks 16096584
do auditório e jurídico

25/03/2022
Pagamento Infopoint Comèrcio de Equipamentos Ltda

31/03/2022
Aquisição NF 1478: 01 mouse setor de engenharia

4910

869,89

869,89C

1619

480,00

1.349,89C

1619

780,00

2.129,89C

16096592

43

16097289

4723

2.129,89

0,00
89,00

89,00C
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Chave Contra
Total mês:

6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda
05/03/2022
Pagamento Base Monitoramento Ltda

24/03/2022
Serviços Prestados NF 23196 monitoramento eletrônico

31/03/2022
Pagamento Base Monitoramento Ltda

16096231

43

2.129,89

2.218,89

0,00
309,13

16097092

43

309,13

618,26

43

Aquisição NF 20677: 143,55 l de gasolina comum veículos QHN6006 e QJR6806 16097297

1589

309,13C
0,00

309,13

Saldo anterior:

16096509

Saldo atual
309,13C

309,13

16097084

6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val
Pagamento Ceraçá Coop de Infr Estr Vale do Araçá

Saída

Saldo anterior:

Total mês:
15/03/2022

Entrada

264,00C

264,00

0,00

31/03/2022

Total mês:
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda
25/03/2022
Aquisição NF 1136: 230 salgados, 4,42 kg cuca recheada, 3,93 kg bolo inglês,
100 sanduiches, 2 l suco natural, 1,27 kg grostoli.Curso Sala de Vacinas 21 a
25/03/2022

28/03/2022
Pagamento Doce e Salgados Bolfe Ltda

16097114

16097122

1998

43

6530 - EDSON - 02.01.02.170 Edson Leandro Viegas 06531688963
Serviços Prestados NF 163 lavagem mobi e siena

10/03/2022
Pagamento Edson Leandro Viegas

0,00

725,05

725,05

725,05

16096444
16096452

1597
43

4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli

725,05C

0,00

725,05
0,00

90,00
90,00

90,00

949,15C

949,15

Saldo anterior:

Total mês:
01/03/2022

264,00

Saldo anterior:

Total mês:
09/03/2022

949,15

90,00C
0,00

90,00

Saldo anterior:

0,00

16096460

4308

207,80

207,80C

16096657

1902

300,00

507,80C

16096479

43

207,80

300,00C

Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda

16096665

43

60,00

240,00C

Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda

16096673

43

60,00

180,00C

Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda

16096681

43

60,00

120,00C

Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda

16096690

43

60,00

60,00C

Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda

16096703

43

60,00

Serviços Prestados NF 2235505, 96739 e 1350694 fornecimento de internet,
manutenção e IP fixo
Serviços Prestados NF 111721,111722,111723,111724 e 111725 faturas
telefone fixo

11/03/2022
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda

30/03/2022

Total mês:
6742 - LDA - 02.01.02.187 LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
17/03/2022
Aquisição NF 946: 03 pincel marcador e 100 fls papel flip-chat para Curso Sala
de Vacinas 21 a 25/03/2022

28/03/2022
Pagamento LDA Livraria Papelaria e Bazar Ltda

16097262

16097270

1998

43

6939 - SANDREA - 02.01.02.203 Sandrea Kinczeski Vaz
Serviços Prestados NF 1025489 Curso de capacitação de Vacinas 21 a
25/03/2022 40 hs semanais
Pagamento despesas de alimentação em viagem de Florianópolis a Maravilha,
cfe comprovantes.

28/03/2022
Pagamento Sandrea Kinczeski Vaz

0,00

507,80

Saldo anterior:

Total mês:
23/03/2022

507,80

0,00

221,25

221,25

221,25

221,25C

0,00

221,25

Saldo anterior:

0,00

16097130

1998

3.500,00

3.500,00C

16097149

1998

130,00

3.630,00C

16097157

43

Total mês:

3.630,00

3.630,00

0,00

3.630,00
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Chave Contra

6947 - REST TERREOS - 02.01.02.204 Térreos Restaurante Ltda
28/03/2022
Aquisição NF 112 fornecimento de 08 refeiçoes e 3 suco de laranja para
instrutora do Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022
Pagamento Térreos Restaurante Ltda

16097211
16097220

1998
43

4499 - HPPRINTER - 02.01.02.38 Hpprintrer Serviços de Informática Ltda
Aquisição NF 3183: assistência técnica, limpeza e manutenção da máquina
ploter

14/03/2022
Pagamento Hprinter Serviços de Informática Ltda

16096487

16096495

31/03/2022
Pagamento Eliane B da Silva Moraes

43

16097300

25/03/2022
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda

16097319

43

0,00

0,00

380,00
380,00

380,00

16096622

16096630

0,00

0,00

4952 - CERTISING - 02.01.02.63 Certisign Certficadora Digital S/A

351,66

351,66

380,00C

380,00

351,66

43

3.000,00C

3.000,00

Saldo anterior:

Total mês:
21/03/2022

0,00

3.000,00

1930

4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda
Aquisição NF 559537 locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento
e e-social

0,00

3.000,00

3.000,00

240,00C

240,00

Saldo anterior:

Total mês:
02/03/2022

240,00

6122

4529 - ELIANE - 02.01.02.41 Eliane Behnenberger da Silva Moraes
Serviços Prestados NF 823: limpeza das calhas do telhado

240,00

240,00

Saldo atual
0,00

Saldo anterior:

Total mês:
30/03/2022

Saída

Saldo anterior:

Total mês:
10/03/2022

Entrada

351,66C

0,00

351,66

Saldo anterior:

0,00

Pagamento Certificado Digital A3 eCNPJ 01 ano

16096525

5363

Pagamento Certisign Cert Digital S

16096533

43

Pagamento renovação certificado digital de Marlize C. K. Todescatto

16097343

5363

251,91

251,91C

Pagamento renovação certificado digital de Mayane Haack

16097351

5363

251,91

503,82C

Pagamento renovação certificado digital de Mayane Haack

16097360

43

251,91

Pagamento renovação certificado digital de Marlize C. K. Todescatto

16097378

43

251,91

30/03/2022

Total mês:
5037 - CORREIO - 02.01.02.70 Empresa Bras.de Correios e Telégrafos
04/03/2022

16096258

1940

Pagamento Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos

16096266

43

Total mês:
5410 - PALACE HOTEL - 02.01.02.98 Maravilha Palace Hotel Ltda
Serviços Prestados NF 28823 pagamento de 06 diárias para a Instrutora do
Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022
Aquisição NF 1539 pagamento de 02 água mineral para a Instrutora do Curso
Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022

28/03/2022
Pagamento Maravilha Palace Hotel Ltda

31/03/2022
Pagamento DARF 03/2022

23,48
23,48

23,48

23,48C
0,00

23,48
0,00

720,00

720,00C

16097246

1998

7,00

727,00C

16097254

43

727,00

727,00

16096614

16097050

0,00

727,00

Saldo anterior:

43

17,15

17,15

43

96,59

17,15C

0,00

17,15

Saldo anterior:
16096274

0,00

17,15

574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher
Pagamento DARF COFINS

0,00

1998

Total mês:
04/03/2022

0,00

755,73

16097238

566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF 559537 locação de sistema de
contabilidade, folha de pagamento e e-social

251,91C

Saldo anterior:

Total mês:
02/03/2022

755,73

251,91C
0,00

Saldo anterior:

Valor Fatura Correios

26/03/2022

251,91
251,91

200,85C
104,26C
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04/03/2022
Pagamento DARF COFINS 02/2022

31/03/2022
Cofins/PIS/CSLL sobre rendimentos de aplicação financeira

Chave Contra
16096339
16097661

43

Entrada
104,26

1848

Total mês:
590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher

Saída

0,00
136,62

200,85

Saldo atual

136,62C

136,62

Saldo anterior:

0,00

04/03/2022

Imposto de Renda Retido na Fonte férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Mayane
16096363
Haack
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Marlize C.K. 16096410
Todescatto

28/03/2022
Imposto de Renda Retido na Fonte Sandrea Kinczeski Vaz

30/03/2022
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 03/2022 AMERIOS

31/03/2022
Pagamento DARF IRRF Mês 03/2022

16097173

1998

16097424
16097483

43

Total mês:
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher
04/03/2022

902,64

902,64C

850,50

1.753,14C

112,45

1.865,59C

11.719,24

13.584,83C

13.584,83

13.584,83

0,00

13.584,83

Saldo anterior:

0,00

Inss férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Mayane Haack

16096355

828,38

828,38C

Inss Férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Marlize C.K. Todescatto

16096401

828,38

1.656,76C

28/03/2022
Inss Sandrea Kinczeski Vaz

16097165

1998

385,00

2.041,76C

Inss Patronal Sandrea Kinczeski Vaz

16097181

1998

700,00

2.741,76C

7.568,63

10.310,39C

27.768,01

38.078,40C

30/03/2022
Inss Mês 03/2022 AMERIOS

31/03/2022

16097416

Pagamento GPS FGTS Mês 03/2022

16097513

1465

Pagamento GPS FGTS Mês 03/2022

16097521

43

Total mês:
612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher
31/03/2022
Fgts Mês 03/2022

16097491

1473

16097505

43

Total mês:
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher
Pagamento ISS PM Maravilha

24/03/2022
Iss retido NF 23196 monitoramento eletrônico

31/03/2022
Pagamento ISS Pref Maravilha

16096517

43

31/03/2022
Pagamento DARF PIS Mês 03/2022

16097106

43

9.373,17

0,00

16,27C

16,27

0,00

16,27

32,54

16097467
16097475

1481
43

0,00

0,00

1.171,64

Pgto de Férias período de 07/03/2022 A 21/03/2022 Mayane Haack

16096371
16096380

Pgto de Férias período de Férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Marlize C.K.
Todescatto
Pagamento Férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Marlize C.K. Todescatto

16096428
16096436

Folha Pgto Mês 03/2022 AMERIOS

16097432

Pagamento Folha Pgto Mês 03/2022 AMERIOS

16097440

43

0,00

0,00

5.540,98

5.540,98C

5.593,12

5.593,12C

5.540,98

43

5.593,12

43

82.503,94

1.171,64C

1.171,64

Saldo anterior:

Pagamento Férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Mayane Haack

16,27C

16,27

1.171,64

1.171,64

9.373,17C

9.373,17

Saldo anterior:

640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários

30/03/2022

9.373,17

16,27

Total mês:
04/03/2022

0,00

9.373,17

16097076

4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher
Pis Ref Mês 03/2022

0,00

38.078,40

Saldo anterior:

Total mês:
30/03/2022

38.078,40

Saldo anterior:

Pagamento GRF FGTS Mês 03/2022

21/03/2022

38.078,40

0,00

0,00
82.837,17

82.837,17C
333,23C
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30/03/2022
Pagamento Folha Pgto Mês 03/2022 Francisco V. de Almeida

Chave Contra
16097459

43

Total mês:
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida
30/03/2022

Entrada

Saída

333,23

93.971,27

Saldo atual
0,00

93.971,27

Saldo anterior:

130,10C

Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

16096711

VALOR SEGURO VIDA Mês 03/2022 AMERIOS

16097394

44,97

347,29D

VALOR SEGURO VIDA Mês 03/2022 AMERIOS

16097408

450,72

103,43C

31/03/2022
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

16097041

43

43

Total mês:
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais
22/03/2022
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste

16096860

16096886

16096894

43

2259 - PMCPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais
22/03/2022

16096908

43

2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão

16096916

43

2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais
Contribuição mensal Município de Iraceminha

16096924

43

2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais
Contribuição mensal Município de Maravilha

16096932

43

2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais
Contribuição mensal Município de Modelo

16096940

43

2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais
Contribuição mensal Município de Palmitos

16096959

43

2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais
22/03/2022

16096967

43

2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais
Contribuição mensal Município de Saltinho

15.369,71C

8.056,37

0,00

16096975

43

23.426,08C

8.056,37
15.369,71C

8.056,37

0,00

33.066,24C

11.371,68

Saldo anterior:

Total mês:
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais

21.694,56C

11.371,68

0,00

23.426,08C

8.056,37

Saldo anterior:

Total mês:
22/03/2022

15.369,71C

8.056,37

0,00

157.907,32C

54.993,10

Saldo anterior:

Total mês:

Contribuição mensal Município de Riqueza

102.914,22C

54.993,10

0,00

23.426,08C

8.056,37

Saldo anterior:

Total mês:
22/03/2022

15.369,71C

8.056,37

0,00

23.426,08C

8.056,37

Saldo anterior:

Total mês:
22/03/2022

15.369,71C

8.056,37

0,00

28.881,73C

9.932,60

Saldo anterior:

Total mês:
22/03/2022

18.949,13C

9.932,60

0,00

23.426,08C

8.056,37

Saldo anterior:

Total mês:
22/03/2022

15.369,71C

8.056,37

0,00

23.426,08C

8.056,37

Saldo anterior:

Total mês:
22/03/2022

15.369,71C

8.056,37

0,00

23.426,08C

8.056,37

Saldo anterior:

Total mês:

Contribuição mensal Município de Cunha Porã

15.369,71C

8.056,37

0,00

43

2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais
Contribuição mensal Município de Cunhataí

58,46C

495,69

Saldo anterior:

Total mês:
22/03/2022

44,97

567,33

43

2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais
Contribuição mensal Município de Caibi

392,26D

Saldo anterior:

Total mês:
22/03/2022

522,36

23.426,08C

8.056,37

Saldo anterior:

15.369,71C
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22/03/2022
Contribuição mensal Município de Saudades

Chave Contra
16096983

3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso

16096991

16097009

16097017

43

3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuiçoes Mensais
Contribuição mensal Município de Romelândia

16097025

43

3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuiçoes Mensais
Contribuição mensal Município de Campo Erê

16097033

43

1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS
15/03/2022

16096800

43

6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS
Valor Receita Termo Cooperação Técnica com o CIS AMERIOS

30/03/2022
Valor Receita Cooperação Técnica CIS AMERIOS

2.000,00C

2.000,00

0,00

16096240
16097653

43
43

1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação

0,00

23.426,08C

8.056,37

4.000,00C

2.000,00

Saldo anterior:

Total mês:
31/03/2022

15.369,71C

8.056,37

0,00

23.426,08C

8.056,37

Saldo anterior:

Total mês:
04/03/2022

15.369,71C

8.056,37

0,00

23.426,08C

8.056,37

Saldo anterior:

Total mês:

Valor Receita Aluguel sala da ARIS

15.369,71C

8.056,37

0,00

23.426,08C

8.056,37

Saldo anterior:

Total mês:
22/03/2022

15.369,71C

8.056,37

0,00

23.426,08C

8.056,37

Saldo anterior:

Total mês:
22/03/2022

15.369,71C

8.056,37

0,00

43

3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais
Contribuição mensal Município de Tigrinhos

23.426,08C

8.056,37

Saldo anterior:

Total mês:
22/03/2022

8.056,37

0,00

43

3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuiçoes Mensais
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista

Saldo atual

Saldo anterior:

Total mês:
22/03/2022

Saída

43

Total mês:
22/03/2022

Entrada

2.495,00C

2.495,00

4.990,00C

2.495,00

7.485,00C

4.990,00

Saldo anterior:

5.124,92C

Valor Receita Aplicação Financeira BB DI PLUS

16097599

6416

336,19

5.461,11C

Valor Receita Aplicação Financeira BB AUT MAIS

16097602

6475

388,77

5.849,88C

Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 MIL

16097610

2.517,92

8.367,80C

5290

Total mês:
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários
30/03/2022
Folha Pgto Mês 03/2022 AMERIOS

3.242,88

Saldo anterior:
16097386

201.388,24D

102.620,73

Total mês:
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias
04/03/2022

0,00

304.008,97D

102.620,73

0,00

Saldo anterior:

18.581,45D

Pgto de Férias período de 07/03/2022 A 21/03/2022 Mayane Haack

16096347

7.272,00

25.853,45D

Pgto de Férias período de 07/03/2022 A 21/03/2022 Marlize C.K. Todescatto

16096398

7.272,00

33.125,45D

Total mês:
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss
31/03/2022
Pagamento GPS FGTS Mês 03/2022

16097513

604

1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts
Fgts Mês 03/2022

0,00

Saldo anterior:

Total mês:
31/03/2022

14.544,00

56.160,51D

27.768,01

83.928,52D

27.768,01

0,00

Saldo anterior:
16097491

612

Total mês:

18.957,13D

9.373,17

9.373,17

28.330,30D

0,00
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Chave Contra

1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep
30/03/2022
Pis Ref Mês 03/2022

16097467

4618

1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz
Valor Fatura Energia Elétrica

16096835

4138

1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto
Valor Fatura água

4146

Total mês:
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone
01/03/2022
Serviços Prestados NF 111721,111722,111723,111724 e 111725 faturas
telefone fixo

1.171,64

3.203,70D

1.171,64

0,00
5.745,24D

2.675,68

8.420,92D

2.675,68

0,00

Saldo anterior:
16096720

177,19D

199,64

376,83D

199,64

0,00

Saldo anterior:
16096657

4219

Total mês:
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis

Saldo atual
2.032,06D

Saldo anterior:

Total mês:
30/03/2022

Saída

Saldo anterior:

Total mês:
22/03/2022

Entrada

183,39D

300,00

483,39D

300,00

0,00

Saldo anterior:

781,13D

31/03/2022

Aquisição NF 20677: 143,55 l de gasolina comum veículos QHN6006 e QJR6806 16097297

6130

Total mês:
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos
09/03/2022
Serviços Prestados NF 163 lavagem mobi e siena

949,15

1.730,28D

949,15

0,00

Saldo anterior:
16096444

6530

Total mês:
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática

80,00D

90,00

170,00D

90,00

0,00

Saldo anterior:

385,00D

02/03/2022

Serviços Prestados NF 17096 serviço de troca de HD notebook auditório e
16096576
jurídico
Aquisição NF 975 02 HD SSD winmemory 256 GB para reposição nos notebooks 16096584
do auditório e jurídico

4170

480,00

865,00D

4170

780,00

1.645,00D

Total mês:
1940 - DCECT - 04.05.01.09 Correios
04/03/2022
Valor Fatura Correios

1.260,00

0,00

Saldo anterior:
16096258

5037

Total mês:
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza

81,06D

23,48

104,54D

23,48

0,00

Saldo anterior:

0,00

03/03/2022

Aquisição NF 17272: 24 pct de papel higiênico, 2 sapóleo, 12 pct saco pra lixo
16096312
100 l, 3 oleo coala, 1 esponja de louça, 3 pano microfibra,1 desinfetante, 7 papel
toalha, 4 saco pra lixo 15 l, 2 toalhas de ban

4073

Total mês:
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa

508,12

508,12D

508,12

0,00

Saldo anterior:

0,00

03/03/2022

Aquisição NF 17272: 4 agua mineral 20l, 15 pct biscoito, 2 nescafé, 1 café melita, 16096282
7 pct de chá,10 l leite integral, 2 café marata,12 agua mineral 500ml,

4073

Total mês:
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados
02/03/2022
Aquisição NF 559537 locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento
e e-social

16096606

0,00
737,62D
1.106,43D

368,81

0,00

Saldo anterior:
16097068

650,80D

325,40

Total mês:
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet

337,52

368,81

Total mês:

Serviços Prestados NF 23196 monitoramento eletrônico

337,52D

Saldo anterior:

4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento
24/03/2022

337,52

976,20D

325,40

0,00

Saldo anterior:

415,60D

01/03/2022
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01/03/2022
Serviços Prestados NF 2235505, 96739 e 1350694 fornecimento de internet,
manutenção e IP fixo

Chave Contra
16096460

4219

Total mês:
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho
09/03/2022
Aquisição NF 521: medicina do trabalho

16096541

5835

4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos
03/03/2022
31/03/2022
Aquisição NF 1478: 01 mouse setor de engenharia

16096304

4073

16097289

4170

4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias
Serviços Prestados Fatura 519, locação de impressoras pra engenharia,
fiscalização, jurídico e administrativo

16096568

4170

Total mês:

Aquisição NF 17272: 1 filtro de papel,11 pct copos descartáveis

4073

Total mês:
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos
30/03/2022
Serviços Prestados NF 823: limpeza das calhas do telhado

16097300

4529

1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores
Aquisição NF 946: 03 pincel marcador e 100 fls papel flip-chat para Curso Sala
de Vacinas 21 a 25/03/2022

23/03/2022
Serviços Prestados NF 1025489 Curso de capacitação de Vacinas 21 a
25/03/2022 40 hs semanais
Pagamento despesas de alimentação em viagem de Florianópolis a Maravilha,
cfe comprovantes.

25/03/2022
Aquisição NF 1136: 230 salgados, 4,42 kg cuca recheada, 3,93 kg bolo inglês,
100 sanduiches, 2 l suco natural, 1,27 kg grostoli.Curso Sala de Vacinas 21 a
25/03/2022

26/03/2022
Serviços Prestados NF 28823 pagamento de 06 diárias para a Instrutora do
Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022
Aquisição NF 1539 pagamento de 02 água mineral para a Instrutora do Curso
Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022

28/03/2022

0,00
544,00D

272,00

816,00D

272,00

0,00
0,00

21,96

21,96D

89,00

110,96D

110,96

0,00
900,67D

869,89

1.770,56D

869,89

0,00
184,80D

62,18

246,98D

62,18

0,00

Saldo anterior:

Total mês:
17/03/2022

207,80

Saldo anterior:
16096290

Saldo atual
623,40D

Saldo anterior:

4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo
03/03/2022

207,80

Saldo anterior:

Total mês:
02/03/2022

Saída

Saldo anterior:

Total mês:

Aquisição NF 17272: 2 lampadas led 8w

Entrada

7.000,00D

380,00

7.380,00D

380,00

0,00

Saldo anterior:

0,00

16097262

6742

221,25

221,25D

16097130

6939

3.500,00

3.721,25D

16097149

6939

130,00

3.851,25D

16097114

6181

725,05

4.576,30D

16097238

5410

720,00

5.296,30D

16097246

5410

7,00

5.303,30D

Inss Sandrea Kinczeski Vaz

16097165

604

385,00

5.688,30D

Imposto de Renda Retido na Fonte Sandrea Kinczeski Vaz

16097173

590

112,45

5.800,75D

Inss Patronal Sandrea Kinczeski Vaz

16097181

604

700,00

6.500,75D

Aquisição NF 17302 3 bombonas de água 20l, 6 l leite integral, 2 nescafé 200g,
1 kg açucar refinado e 2 pct chá. Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022
Aquisição NF 112 fornecimento de 08 refeiçoes e 3 suco de laranja para
instrutora do Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022

16097190

4073

108,68

6.609,43D

16097211

6947

240,00

6.849,43D

Total mês:
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura
31/03/2022
Serviços Prestados NF 189: Serviços de topografia e agrimensura

16097327

4090

6122 - MANUT EQUIP - 04.06.01.19 Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia
Aquisição NF 3183: assistência técnica, limpeza e manutenção da máquina
ploter

16096487

0,00

Saldo anterior:

Total mês:
10/03/2022

6.849,43

15.543,60

46.630,80D

15.543,60

0,00

Saldo anterior:
4499

31.087,20D

3.000,00

0,00
3.000,00D
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Chave Contra
Total mês:

5363 - CERTIFICADO - 04.06.01.38 Despesas com certificado
21/03/2022
Pagamento Certificado Digital A3 eCNPJ 01 ano

30/03/2022

Entrada

Saída

3.000,00

0,00

Saldo anterior:
16096525

4952

Saldo atual
278,91D

251,91

530,82D

Pagamento renovação certificado digital de Marlize C. K. Todescatto

16097343

4952

251,91

782,73D

Pagamento renovação certificado digital de Mayane Haack

16097351

4952

251,91

1.034,64D

Total mês:
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições
31/03/2022
Cofins/PIS/CSLL sobre rendimentos de aplicação financeira

16097661

574

6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira
31/03/2022

16097629
16097637

6475
6475

2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias
Valor Tarifas PIX

21/03/2022
Valor Tarifas Pacote serviços

22/03/2022

136,62

337,47D

136,62

0,00
193,76D

50,03

243,79D

283,39

527,18D

333,42

0,00

Saldo anterior:

289,89D

16096797

43

1,00

290,89D

16096827

43

79,00

369,89D

16097530

Valor Tarifas Débito automático

200,85D

Saldo anterior:

Total mês:
10/03/2022

0,00

Saldo anterior:

Total mês:

Imposto de Renda Retido na Fonte Retido em Aplicação Financeira BB LP 90
MIL
IOF Retido em Aplicação Financeira BB LP 90 MIL

755,73

43

Total mês:

57,29

427,18D

137,29

0,00

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

DIRCEU SILVEIRA

Contador

Presidente

CPF: 526.184.719-20

CPF: 538.309.899-20

CRC: 1.SC/016887/0-4
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Consórcios
AGIR
ATA Nº 85 DE 29.03.2022 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO - AGIR

Publicação Nº 3841666

ATA Nº 85/2022, DE 29 DE MARÇO DE 2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE
REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR REALIZADA EM BLUMENAU/SC POR VIDEOCONFERÊNCIA.
Aos vinte e dois nove de março de dois mil e vinte e dois, de acordo com a convocação enviada por e-mail no dia oito de março do corrente
ano, publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM, Edição nº 3791, página 2268 de oito de março do mesmo ano, no site da AGIR, às
14 horas ocorreu a reunião por videoconferência, através da plataforma Zoom, depois de verificada a presença dos conselheiros em número
legal. A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros: Sr. João Marcos Bosi Mendonça de Moura, Sr. Ciro Adriano da Silva, Sr.
Christian Marlon Panini de Carvalho, Sr. Edson Strithorst, Sr. José Carlos Spengler, Sr. José Vilson Brassiani, Sr. Natanael Gutz, Sr. Richard
Buchinski, Sr. Rodrigo Afonso De Bortoli, Sr. Rogério José Olinger, Sr. Sérgio Pintarelli, e da Sra. Simone Gomes Traleski, além de demais
presenças: o Sr. Daniel Antonio Narzetti - Diretor Geral da AGIR; a Srta. Thayana Seibt - Assessora de Diretoria da AGIR; a Srta. Luiza Sens
Weise - Ouvidora da AGIR; A Sra. Ana Claudia Hafemann - Analista de Regulação e Fiscalização da AGIR; o Sr. André Domingos Goetzinger
- Gerente de Estudos Econômico-Financeiros da AGIR; o Sr. Celso Aurélio Cordeiro; o Sr. Marco Antônio Jacobsen Junior - Assessor Jurídico
do SAMAE de Gaspar; a Sra. Luana Storch - Financeiro do SAMAE de Gaspar; a Sra. M. G. C. - Usuária do Procedimento de Ouvidoria nº
250/2021; e o Sr. C. M. - Usuário do Procedimento de Ouvidoria nº 252/2021. Os trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de Regulação
foram iniciados pelo Sr. João Marcos Bosi Mendonça de Moura, Presidente deste Comitê, designando a Sra. Thayana Seibt como secretária
para esta reunião e logo colocou para apreciação a Ordem do Dia: (1) - Leitura e aprovação da Ata nº 84; (2) - Apresentação dos novos
Conselheiros (Edital nº 006/2021); (3) - Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 250/2021 (Recurso Administrativo interposto
da decisão do Procedimento Administrativo nº 711/2011 do SAMAE de Blumenau); (4) - Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº
252/2021 (Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 198/1804 do SAMAE de Blumenau); (5) - Voto
do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 158/2019 (Reclamação de lançamento de multa em virtude de impedimento de acesso ao hidrômetro); (6) - Sorteio de Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 273/2021 (Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento
Administrativo nº 75/2101 do SAMAE de Blumenau); (7) - Sorteio de Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 274/2021 (Recurso da negativa de revisão da fatura de referência set/2021 pelo Cond. Ed. Res. Pioneiros em Indaial); (8) - Assuntos Gerais; (8.1) - Sortear novamente
os Procedimentos de Ouvidoria nº 234/2020 (Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 591/2008 do
SAMAE de Blumenau) e nº 267/2021 (Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 623/1910 do SAMAE
de Blumenau); (8.2) - Minuta de Reformulação da Resolução Normativa AGIR nº 006/2017, que institui o Relatório Trimestral de Atendimento dos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC) e das Ouvidorias dos Prestadores de Serviços Públicos regulados pela AGIR; (8.3)
- Explicação ao Comitê sobre o Reajuste de Guabiruba. Seguindo a ordem do dia estabelecida na convocação, o Presidente do Comitê de
Regulação colocou o item 1 (Leitura e aprovação da Ata nº 84) em apreciação, não havendo manifestações, foi aprovada por unanimidade.
Nesse mesmo item, foi comunicado que as próximas Atas serão aprovadas por e-mail, com o prazo máximo de três dias para manifestações
dos Conselheiros e demais participantes, não esperando até as próximas reuniões para aprovações.
No item 2 (Apresentação dos novos Conselheiros - Edital nº 006/2021), foi informado que o Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho ficou em
primeiro lugar e o Sr. Celso Aurélio Cordeiro em segundo na eleição feita na Assembleia Geral Ordinária, e logo o Presidente os apresentou
aos Conselheiros. Em seguida, foi dada a palavra ao Sr. José Carlos Spengler, que apresentou o item 3 (Voto do relator ao Procedimento
de Ouvidoria nº 250/2021 - Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 711/2011 do SAMAE de Blumenau) da pauta, expondo em tela toda a síntese e cronologia dos fatos de acordo com as informações originárias do procedimento, e
informando resumidamente cada etapa do processo. Antes de apresentar o voto do Relator, a Usuária M. G. C. fez sua sustentação oral,
dizendo que não foi disponibilizado informações sobre o objeto que estava trancando o mecanismo e impedindo o funcionamento do hidrômetro, e mencionou ainda que o aparelho tem mais de 30 anos, e por isso achava que devido ao tempo o mesmo estaria se decompondo.
Alegou ainda que não houve a comprovação do rompimento do lacre, assim, não teria como introduzir o objeto informado no TOI (Termo de
Ocorrência de Irregularidade), e mencionou também que solicitou a troca do HD, onde não teria agido de má-fé diante disso. Logo, solicitou
que fosse realizado o encerramento do Procedimento sem a cobrança da multa, ou disponibilizado todas as documentações para que faça
sua defesa em juízo. Devolvida a palavra ao Relator, o mesmo proferiu o seu voto, com base nos argumentos trazidos pela Usuária, bem
como da análise de toda a documentação dos autos, e julgou pelo indeferimento do pleito. Após algumas manifestações dos Conselheiros, o
Presidente colheu os votos, onde quase todos acolheram a decisão do Relator, havendo apenas uma abstenção, do Sr. Rogério José Olinger,
pois entrou na reunião após a manifestação da Usuária. Dando seguimento à pauta, o item 4 (Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 252/2021 - Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 198/1804 do SAMAE de Blumenau)
foi apresentado pelo Sr. Edson Strithorst, que expôs em tela o seu relatório, explanando os acontecidos com as informações originárias do
incidente, onde o Usuário C. M. solicitou a revisão de valores, contestando a Autarquia sobre a cobrança de dezoito residências que ainda
estavam desabitadas. Antes de proferir o seu voto, o Usuário C. M. fez sua sustentação oral, informando que na época os imóveis estavam
desabitados, em fase de acabamento e colocação de mobílias, e a média de consumo era de 2m³ por todo condomínio, demonstrando sua
indignação com os valores das faturas baseadas no mínimo de 10m³. Mencionou que foi feito um acordo com a Autarquia para que fosse
realizado o pagamento das faturas em atraso, sendo retirada a multa, e sugeriu que o Comitê de Regulação reformulasse com o SAMAE a
forma de cálculo das faturas. Devolvida a palavra ao Relator, que diante dos argumentos trazidos pelo Recorrente, bem como da análise
de toda a documentação dos autos, julgou improcedente o recurso interposto pelo Usuário. Antes do colhimento dos votos, os Conselheiros debateram sobre os fatos ocorridos que o procedimento apresenta, dando ênfase ao alvará de HABITE-SE fornecido pela Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e ao relatório de medição e consumo da ligação de água. Após amplo debate, o Presidente do Comitê
de Regulação colheu os votos dos Conselheiros e por unanimidade foi acolhida a decisão do Relator. Em seguida, foi dada a palavra ao Sr.
Ciro Adriano da Silva, que apresentou o item 5 (Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 158/2019 - Reclamação de lançamento de
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multa em virtude de impedimento de acesso ao hidrômetro) da pauta, expondo em tela toda a síntese e cronologia dos fatos de acordo com
as informações originárias do procedimento. Como a parte não esteve presente para manifestação, o Relator apresentou o seu voto, indeferindo o recurso interposto pela Reclamante. Após breve debate, o Presidente do Comitê de Regulação colheu os votos dos Conselheiros e
por unanimidade foi acolhida a decisão do Relator. Na sequência, o item 6 (Sorteio de Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 273/2021
- Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 75/2101 do SAMAE de Blumenau) foi sorteado para o
Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho e o item 7 (Sorteio de Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 274/2021 - Recurso da negativa de
revisão da fatura de referência set/2021 pelo Cond. Ed. Res. Pioneiros em Indaial) para o Sr. Richard Buchinski. Em seguida, no item 8.1
(Sortear novamente os Procedimentos de Ouvidoria nº 234/2020 - Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 591/2008 do SAMAE de Blumenau, e nº 267/2021 - Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo
nº 623/1910 do SAMAE de Blumenau), o Procedimento nº 234/2020 foi sorteado para a Sra. Simone Gomes Traleski, e o Procedimento nº
267/2021 para o Sr. Sérgio Pintarelli. O item 8.2 (Minuta de Reformulação da Resolução Normativa AGIR nº 006/2017, que institui o Relatório Trimestral de Atendimento dos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC) e das Ouvidorias dos Prestadores de Serviços Públicos
regulados pela AGIR) foi colocado em apreciação para aprovação, onde já havia sido enviado por e-mail aos Conselheiros para conhecimento, e por unanimidade foi aprovado. No item 8.3 (Explicação ao Comitê sobre o Reajuste de Guabiruba), foi dada a palavra ao Sr. André
Domingos Goetzinger, Gerente de Estudos Econômico-Financeiros da AGIR, que explicou aos Conselheiros o andamento do Procedimento de
apreciação do pedido de reajuste da tabela de tarifas dos serviços públicos prestados pela Guabiruba Saneamento SPE S/A que foi aberto
esse ano. Foi exposto em tela as recomendações elencadas no voto do Procedimento Administrativo nº 147/2021, apresentado pelo Conselheiro João Marcos Bosi Mendonça de Moura, e o Sr. André Domingos Goetzinger ainda informou que a equipe técnica já está analisando
todas as respostas/documentações que a Concessionária enviou para dar seguimento ao pedido, e que será demonstrado ao Comitê todos
os trâmites solicitados. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos
desta reunião ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata, e que depois de aprovada pelos
Conselheiros, será assinada e publicada nos termos estatutários.
João Marcos Bosi Mendonça de Moura Thayana Seibt
Presidente do Comitê de Regulação Assessora de Diretoria da AGIR
e Secretária “ad hoc”

CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGIR - ABRIL - RETIFICAÇÃO

Publicação Nº 3839731

RETIFICAÇÃO
CONVOCAÇÃO COMITÊ DE REGULAÇÃO: REUNIÃO ORDINÁRIA
JOÃO MARCOS BOSI MENDONÇA DE MOURA, Presidente do Comitê de Regulação da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e
Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no uso das atribuições legais e de acordo com os Artigos 36
e 40 com seus parágrafos seguintes do Regimento Interno da AGIR, COMUNICA que por razões de interesse e conveniência a REUNIÃO
ORDINÁRIA que se realizará no dia 26 de abril de 2022, 14h00min, passa a constar a seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA:
1 - Voto do relator RODRIGO AFONSO DE BORTOLI ao Procedimento Técnico nº 102/2020;
2 - Voto do relator NATANAEL GUTZ ao Procedimento de Ouvidoria nº 272/2021;
3 - Voto da relatora SIMONE GOMES TRALESKI ao Procedimento de Ouvidoria nº 234/2020;
4 - Assuntos Gerais.
Blumenau, em 19 de abril de 2022.
JOÃO MARCOS BOSI MENDONÇA DE MOURA
Presidente do Comitê de Regulação da AGIR

DECRETO Nº 145/2022 - FIXA O CALENDÁRIO DE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DO ANO DE 2022 PARA
A AGIR
Publicação Nº 3841697

DECRETO Nº 145/2022
FIXA O CALENDÁRIO DE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DO ANO DE 2022 PARA A AGIR.
DANIEL ANTONIO NARZETTI, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais
do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 142/2022, publicado no Diário Oficial do
Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, Edição nº 3788, de 05/03/2022, página 19, observadas os incisos I e X da Cláusula 45 do Protocolo
de Intenções, devidamente ratificado pelos munícipios consorciados, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis, e
Considerando que a Associação de Municípios do Vale Europeu (AMVE), editou a Resolução nº 05/2022, fixando o calendário de feriados e
pontos facultativos para o ano de 2022;
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Considerando que a AGIR tem sua sede estabelecida junto à AMVE, e a conciliação de calendário desta Agência ao estabelecido pela Resolução supracitada visa a economia em escala e a otimização dos recursos públicos,
RESOLVE:
Art. 1º Fixar o calendário de feriados e pontos facultativos do ano de 2022 para a AGIR:
I. 15 de abril, sexta-feira, Paixão de Cristo (feriado nacional);
II. 21 de abril, quinta-feira, Tiradentes (feriado nacional);
III. 22 de abril, sexta-feira, Tiradentes (ponto facultativo);
IV. 16 de junho, quinta-feira, Corpus Christi (feriado nacional);
V. 17 de junho, sexta-feira, Corpus Christi (ponto facultativo);
VI. 2 de setembro, sexta-feira, Aniversário de Blumenau (feriado municipal);
VII. 7 de setembro, quarta-feira, Independência do Brasil (feriado nacional);
VIII. 12 de outubro, quarta-feira, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
IX. 2 de novembro, quarta-feira, Finados (feriado nacional);
X. 14 de novembro, segunda-feira, Proclamação da República (ponto facultativo);
XI. 15 de novembro, terça-feira, Proclamação da República (feriado nacional);
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Blumenau, em 19 de abril de 2022.
DANIEL ANTONIO NARZETTI
Diretor Geral da AGIR

CIGA
EXTRATO DE CONTRATO N. 125 / 2022 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM

Publicação Nº 3840483

EXTRATO DE CONTRATO Nº 125/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Câmara Municipal de Vargem
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vargem
CNPJ: 00.533.641/0001-01
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. º 03/2022
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12
OBJETO: prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação pelo Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal, que
disponibiliza:
CIGA Câmara - Versão 2.0, em plataforma web, que possui as seguintes funcionalidades e características: I - sistema todo eletrônico e digital
com funcionalidades acessíveis também por disposi-tivos móveis, para atender às necessidades do processo legislativo das Câmaras Munici-pais;II - portal eletrônico compatível com a legislação atual acerca de acessibilidade e trans-parência, alimentado automaticamente com
as informações cabíveis do sistema legislati-vo;III - transmissões ao vivo das sessões plenárias em áudio e vídeo;IV - sistema de protocolo/
processo administrativo com certificação digital;V - sistema de votação eletrônica com possibilidade de contingência off-line; eVI - integração com o CIGA Diário quando se tratar de Município e ou Câmara que publi-que nesse Sistema..
VALOR: R$ 4.745,59 (quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2022.
Florianópolis, 01 de abril de 2022.
GILSONI LUNARDI ALBINO
Diretor Executivo do CIGA

EXTRATO DE CONTRATO N. 126 / 2022 - CISAMA- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE

Publicação Nº 3840550

EXTRATO DE CONTRATO Nº 126/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CISAMA- Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense
CONTRATANTE: CISAMA- Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense
CNPJ: 11.173.405/0001-48
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 09/2022
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12
OBJETO: prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação pelo Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal, que
disponibiliza:
Sistema de Processo Eletrônico Administrativo ? e-CIGA: Constitui-se de um sistema fornecido como serviço, on-line, que permite ao ente e
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seus usuários o cadastro de documentos avulsos ou organizados em processos eletrônicos. Colabora na gestão dos documentos, de forma
a garantir integridade da informação. Os documentos podem ser assinados com certificado digital de cadeia própria ou certificados da cadeia ICP-Brasil conforme Lei 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos. O sistema
pode ser parametrizado em caixas individuais ou setori-ais (compartilhada) personalizado pelo contratante, proporcionando a tramitação de
documentos ou processos entre setores ou usuários. Dispõe de controle de classificação documental e sua numeração administrado pelo
contratante..
VALOR: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2022.
Florianópolis, 03 de março de 2022.
GILSONI LUNARDI ALBINO
Diretor Executivo do CIGA

CIMVI
EDITAL DE PUBLICIDADE 2022 - CCA

Publicação Nº 3839187

EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 245/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 961-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 19/01/2026, formulado pelo empreendedor HONORIO POSSAMAI, inscrito no CPF nº 459.581.499-20, para a atividade 71.11.01 Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não
possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto
na área objeto da atividade, situado na Rua Silésia, s/nº - lote nº 58, Bairro Araponguinhas, Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo
que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº
1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e
99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 10 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 246/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 904-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública,
inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna
público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo
de validade até dia 04/02/2024, formulado pelo empreendedor TALITA RAFAELA DALLABONA FERRARI, inscrito no CPF nº 039.634.849-18,
para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das
seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de
coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Das Hortências, lt 89 - loteamento residencial borchardt, Bairro
Araponguinhas, Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto
ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as
Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 10 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 247/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 962-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 18/05/2026, formulado pelo empreendedor LAURENTINO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CONDOMÍNIO CAMINHO
DAS AREIAS LOTE 88, inscrito no CNPJ nº 38.313.976/0001-97, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais
localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei
federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na
Rua "f" do Lot. Caminho Das Areias, nº 75 - 83 - Casas Multifamiliar, Bairro Warnow, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o
processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070,
Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017
do CONSEMA/SC.
Indaial, 11 de fevereiro de 2022.
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Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 248/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 972-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 25/05/2023, formulado pelo empreendedor OFG CONCRETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PJ 27, inscrito no CNPJ nº
17.753.283/0001-45, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe
pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b)
não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua s do Loteamento Nova Indaial 8, nº 115,
123 e 131 - casa 01 nº 115, casa 02 nº 123 e casa 03 nº 131, Bairro João Paulo II, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o
processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070,
Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017
do CONSEMA/SC.
Indaial, 11 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 249/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 875-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 23/05/2022, formulado pelo empreendedor ADEMAR KURTH - RESIDENCIAL COLORADO, inscrito no CPF nº 827.101.809-44, para a
atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes
condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta
e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Agnes Michelson, nº 43 e 51 - casa 01 nº 43, casa 02 nº 51, Bairro
Arapongas, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao
Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as
Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 11 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 250/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 987-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 21/01/2026, formulado pelo empreendedor MUNIQUE INCORPORADORA SPE LTDA, inscrito no CNPJ nº 42.281.250/0001-97, para a
atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes
condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e
tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Erwin Reguse s/n - lote nº 51, Bairro Estados, Município de Timbó, em
Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI
na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 11 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 251/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 994-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 02/02/2026, formulado pelo empreendedor INGO GRETHER, inscrito no CPF nº 247.896.829-00, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua
Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na
área objeto da atividade, situado na Rua Julius Henkels, nº 139 - 2 casas, Bairro Vila Germer, Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo
que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº
1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e
99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 15 de fevereiro de 2022.
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Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 252/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 973-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade até dia 11/11/2025, formulado pelo empreendedor MARISTELA PISKE (SULPLASTIQUE), inscrito no CNPJ nº 19.571.018/0001-71,
para a atividade 23.22.00 - Fabricação de flocos e grãos (pellets) de material plástico, situado na Rua Pomerode, nº 1778 - Galpão, Bairro
Pomeranos, Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao
Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as
Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 15 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 253/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 812-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública,
inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna
público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo
de validade até dia 24/11/2025, formulado pelo BONEZZI CONSTRUTORA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - RESIDENCIAL DIAMANTE, inscrito no CNPJ nº 08.325.063/0001-20, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais
localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei
federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na
Rua Augusto Maass, nº 2800/2808/2814/2820 - Unidades 01/02/03/04, Bairro Arapongas, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo
que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº
1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e
99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 18 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 254/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1012-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de
validade até dia 20/12/2022, formulado pelo empreendedor A.L.S. ADMINISTRADORA E INCORPORADORA EIRELI - RESIDENCIAL PARQUE ARAPONGAS 32, inscrito no CNPJ nº 28.120.788/0001-99, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais
localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei
federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na
Rua Ingo Imme, nº 211 e 217 - casa 01 nº 211 e casa 02 nº 217, Bairro Arapongas, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o
processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070,
Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017
do CONSEMA/SC.
Indaial, 18 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 255/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1009-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de
validade até dia 20/09/2022, formulado pelo empreendedor A.L.S. ADMINISTRADORA E INCORPORADORA EIRELI - RESIDENCIAL PARQUE ARAPONGAS 50, inscrito no CNPJ nº 28.120.788/0001-99, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais
localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei
federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na
Rua Fernando Imme, nº 234 e 228 - casa 01 nº 234 e casa 02 nº 228, Bairro Arapongas, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo
que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº
1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e
99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 18 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
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Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 256/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1010-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de
validade até dia 20/12/2022, formulado pelo empreendedor A.L.S. ADMINISTRADORA E INCORPORADORA EIRELI - RESIDENCIAL PARQUE ARAPONGAS 49, inscrito no CNPJ nº 28.120.788/0001-99, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais
localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei
federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na
Rua Fernando Imme, nº 218 e 212 - casa 01 nº 218 e casa 02 nº 212, Bairro Arapongas, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo
que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº
1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e
99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 18 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 257/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1011-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de
validade até dia 10/11/2022, formulado pelo empreendedor A.L.S. ADMINISTRADORA E INCORPORADORA EIRELI - RESIDENCIAL PARQUE ARAPONGAS 33, inscrito no CNPJ nº 28.120.788/0001-99, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais
localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei
federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na
Rua Ingo Imme, nº 227 e 233 - casa 01 nº 227 e casa 02 nº 233, Bairro Arapongas, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o
processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070,
Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017
do CONSEMA/SC.
Indaial, 18 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 258/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 995-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 21/10/2025, formulado pelo empreendedor FINAN CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - RESIDENCIAL G.P 1, inscrito no CNPJ nº 07.392.200/0001-86, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº
10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Walter
Kannenberg - Av. Prefeito Alfredo h. Hardt, nº 56, 60, 66, 72, 491, 499, 511 - casas, Bairro Estrada Das Areias, Município de Indaial, em
Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI
na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 18 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 259/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 893-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 25/10/2023, formulado pelo empreendedor GEF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - RESIDENCIAL HAVAÍ, inscrito no CNPJ
nº 18.951.631/0001-51, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Havaí, nº 61 e 67 - casa 01 nº 61 e
casa 02 n° 67, Bairro Dos Estados, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível
para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina.
Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
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Indaial, 18 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 260/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 917-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade até dia 01/12/2022, formulado pelo empreendedor L & K EMPREENDIMENTOS LTDA - RESIDENCIAL TANGARÁ, inscrito no CNPJ nº
43.335.076/0001-80, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe
pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b)
não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Tangará, s/nº, Bairro Nações, Município de
Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental
do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do
CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 18 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 261/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1015-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 03/02/2026, formulado pelo empreendedor DITMAR MARQUARDT, inscrito no CPF nº 066.349.409-59, para a atividade 71.11.01
- Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a)
não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de
esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Caibí, s/n - lote 65, Bairro Nações, Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo que
o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070,
Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017
do CONSEMA/SC.
Timbó, 18 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 262/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1008-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade até dia 28/01/2026, formulado pelo empreendedor MICHELSON EMPREENDIMENTOS LTDA. - RESIDENCIAL CANOINHAS, inscrito no
CNPJ nº 32.922.084/0001-07, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se
observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de
2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Canoinhas, s/nº - lote 06, Bairro
Pomeranos, Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao
Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as
Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 18 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 263/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1017-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 24/08/2026, formulado pelo empreendedor LAURENTINO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RESIDENCIAL MF, inscrito no
CNPJ nº 38.313.976/0001-97, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se
observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de
2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Marechal Floriano Peixoto e Rua
Ignez de Andrade, nº 4796 - 4788 - 23 - casas, Bairro Estrada Das Areias, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo
de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro
Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do
CONSEMA/SC.
Indaial, 18 de fevereiro de 2022.
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Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 264/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 675-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 04/11/2025, formulado pelo empreendedor T.O.EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 02.741.649/000199, para a atividade 71.11.06 - Condomínios comerciais horizontais ou verticais localizados em municípios onde se observe pelo menos
uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista
sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rodovia Tercilio Marchetti - Matrícula 29.573, Livro n°
2, 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Timbó, s/nº, Bairro Das Capitais, Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo que o
processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070,
Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017
do CONSEMA/SC.
Timbó, 21 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 265/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 988-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade até dia 24/01/2026, formulado pelo empreendedor ZENÍCIO PELEGER, inscrito no CPF nº 818.063.379-91, para a atividade 71.11.01
- Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a)
não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de
esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Professor Otto Laemmel, s/nº - lote 73, Bairro Pomeranos, Município de Timbó, em Santa
Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua
Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 21 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 266/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1029-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de
validade até dia 31/05/2022, formulado pelo empreendedor DEVAIR CIPRIANI - VILLA ITALIA, inscrito no CPF nº 069.052.579-66, para a
atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes
condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e
tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua São Bernardo, nº 92, 82 e 72 - casa 01 n° 92, casa 02 n° 82 e casa 03
n° 72, Bairro João Paulo II, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para
consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este
edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 22 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 267/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 650-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de
validade até dia 21/10/2023, formulado pelo empreendedor EDU EMBALAGENS LTDA EPP, inscrito no CNPJ nº 37.544.478/0001-92, para a
atividade 17.40.00 - Fabricação de papel, papelão, cartolina e cartão, não associada à produção de papel, cartolina e cartão, com geração
de resíduos perigosos ou com geração de efluentes líquidos industriais ou com emissões atmosféricas, situado na Rua Doutor Blumenau,
nº 2459 - galpão k, Bairro Encano, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível
para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina.
Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 25 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
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Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 268/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1024-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 23/02/2023, formulado pelo empreendedor ALFABLU XLIV TIMBÓ EMPREENDIMENTOS SPE LTDA - RESIDENCIAL ÁREAVIVA 39,
inscrito no CNPJ nº 26.164.299/0001-03, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10
de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Gerânio e Rua Arthur
Piske, s/nº - sobrados, Bairro Padre Martinho Stein, Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó,
Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 25 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 194/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 543-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de
validade até dia 10/09/2025, formulado pelo empreendedor STTYLER INDUSTRIAL LTDA, inscrito no CNPJ nº 18.502.868/0001-55, para
a atividade 11.90.02 - Fabricação de outros artigos de metal, não especificados em outros códigos, sem tratamento químico superficial
ou galvanotécnico ou pintura por aspersão, ou esmaltação ou imersão, situado na Rodovia sc 415, 1500 - Km 100, Bairro Massaranduba
Baixo, Município de Massaranduba, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto
ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as
Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Massaranduba, 06 de dezembro de 2021.
Elaine Cristina Gums Vick
Município de Massaranduba
Portaria nº 968/2020
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 195/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 721-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de
validade até dia 01/11/2022, formulado pelo empreendedor ILMAR MORSCH, inscrito no CPF nº 573.983.999-87, para a atividade 71.11.01
- Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a)
não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de
esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua 1º de Maio, 653 - casas, Bairro Centro, Município de Massaranduba, em Santa Catarina,
sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim,
nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA
e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Massaranduba, 06 de dezembro de 2021.
Elaine Cristina Gums Vick
Município de Massaranduba
Portaria nº 968/2020
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 196/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 162-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 23/07/2025, formulado pelo empreendedor JOAO PAULO ZATELLI 09490770973 (PLASTELLI), inscrito no CNPJ nº 33.083.399/000170, para a atividade 23.22.00 - Fabricação de flocos e grãos (pellets) de material plástico, situado na Rodovia sc 110 Pomeranos, nº 5960,
Bairro São Roque, Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende
as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 06 de dezembro de 2021.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 197/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 755-21-CIM-CCA
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O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 14/11/2024, formulado pelo empreendedor SIDNEY ADRIANO BORCHARDT, inscrito no CPF nº 003.712.999-69, para a atividade
71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Papanduva, nº 41 - Lote 14 - Prédio, Bairro Quintino, Município de Timbó, em
Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI
na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 06 de dezembro de 2021.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 198/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 696-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 30/12/2022, formulado pelo empreendedor ROSELI KIENEN, inscrito no CPF nº 631.425.039-00, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua
Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na
área objeto da atividade, situado na Rua Botuverá, nº 497 - Lote 30 - Casa, Bairro Quintino, Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo
que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº
1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e
99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 06 de dezembro de 2021.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 199/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 747-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 04/11/2025, formulado pelo empreendedor VGZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, inscrito no CNPJ nº 04.843.203/0001-09, para a
atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes
condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e
tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Primavera, Lote nº 6 , Bairro Araponguinhas, Município de Timbó, em
Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI
na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 06 de dezembro de 2021.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 200/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 783-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 05/04/2022, formulado pelo empreendedor VALMOR KRAESKI - RESIDENCIAL ENCANTO, inscrito no CPF nº 019.155.089-24, para a
atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes
condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta
e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Ingo Imme, nº 886 e 878 - casa 01 n° 886 e casa 02 n° 878, Bairro
Arapongas, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao
Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as
Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 08 de dezembro de 2021.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 201/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 768-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
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no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de
validade até dia 02/03/2022, formulado pelo empreendedor CONSTRUTORA THEISS EIRELI - RESIDENCIAL THEISS 7, inscrito no CNPJ nº
33.866.845/0001-13, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe
pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b)
não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua p do Loteamento Nova Indaial 7, 147 e 155
- unidade 01 nº 147 e unidade 02 nº 155, Bairro João Paulo II, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas
em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 08 de dezembro de 2021.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 202/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 790-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 15/10/2024, formulado pelo AVANTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, inscrito no CNPJ nº 32.986.688/0001-17, para a
atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes
condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e
tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rio Negrinho, s/n° - Lote 40 - Esquina c/ Rua Palmitos, Bairro Das Nações,
Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento
Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº
06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 08 de dezembro de 2021.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 203/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 779-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 16/09/2022, formulado pelo empreendedor MEYKE ROSITA HORSTMANN RADDATZ - RESIDENCIAL BOTÂNICO, inscrito no CPF nº
604.215.099-53, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo
menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não
exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Estância Velha, Esquina Com a Rua Novo Hamburgo, Lote 01 - Terreno, Bairro Das Capitais, Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 08 de dezembro de 2021.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 204/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 804-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública,
inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna
público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo
de validade até dia 29/11/2025, formulado pelo empreendedor JACKSON AUGUSTO KURTH, inscrito no CPF nº 004.265.029-14, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes
condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e
tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Água Branca, s/nº - lote nº 24, Bairro Araponguinhas, Município de Timbó,
em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI
na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 09 de dezembro de 2021.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 205/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 686-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
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que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade até dia 01/11/2025, formulado pelo empreendedor OPPORTUNITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº
17.105.619/0001-63, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe
pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b)
não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Frederico Eduardo Mayr - Matrícula 12.171,
Livro n° 2 do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Timbó, s/n° - Lote n° 32, Bairro Quintino, Município de Timbó, em Santa
Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua
Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 10 de dezembro de 2021.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 206/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 298-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo
de validade até dia 21/07/2025, formulado pelo empreendedor SCHRULL PORTAS - EIRELI, inscrito no CNPJ nº 34.639.137/0001-02, para
a atividade 15.55.00 - Fabricação de molduras, esquadrias e casas pré-fabricadas, situado no Beco Ernesto Schrul, nº 120, Bairro Centro,
Município de Benedito Novo, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao
Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as
Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Benedito Novo, 14 de dezembro de 2021.
Danilo Boanerges Souza
Município de Benedito Novo
Portaria nº 005/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 207/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 810-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 31/12/2021, formulado pelo empreendedor CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ELISANDRO SMUCZEK, inscrito no CPF nº 036.580.249-25,
para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das
seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema
de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua a, Loteamento Rib. Das Pedras, nº 287 e 295 - Casas, Bairro
Estrada Das Areias, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta
junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 14 de dezembro de 2021.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 208/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 404-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 26/08/2025, formulado pelo empreendedor NORIVAL DRAEGER, inscrito no CNPJ nº 80.755.333/0001-60, para a atividade 29.10.00
- Atividades da indústria editorial e gráfica com geração de resíduos perigosos ou com geração de efluentes líquidos ou com emissões atmosféricas, situado na Rua Pomerode, nº 601, Bairro Pomeranos, Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas
em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 14 de dezembro de 2021.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 209/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 797-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública,
inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna
público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL,
com prazo de validade até dia 31/03/2022, formulado pelo empreendedor AILTON RINCAWESKI, inscrito no CPF nº 032.208.089-48, para
a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de
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coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua 020 - Campinas, s/nº - geminadas, Bairro Campinha, Município
de Massaranduba, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento
Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº
06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Massaranduba, 15 de dezembro de 2021.
Elaine Cristina Gums Vick
Município de Massaranduba
Portaria nº 968/2020
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 210/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 829-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 15/11/2022, formulado pelo empreendedor VOLMIR DA SILVA EDIFICAÇÕES LTDA - RESIDENCIAL HARMONIA, inscrito no CNPJ nº
24.219.995/0001-44, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe
pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b)
não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Gustavo Lauth e Rua Clodorico Moreira,
Und. 01 (Nº576), Und. 02 (Nº582), Und. 03 (Nº211) e Und. 04 (Nº217). - lote 07 E 30, Bairro do Sol, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua
Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 26 de janeiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 211/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 819-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 31/10/2022, formulado pelo empreendedor CZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - RESIDENCIAL CZ I, inscrito no CNPJ nº
33.471.761/0001-80, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe
pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b)
não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Hermann Schulz, nº 135 e 143, Bairro
Warnow, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao
Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as
Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 26 de janeiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 212/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 762-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 16/10/2022, formulado pelo empreendedor FEY PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - RESIDENCIAL 24 DE MAIO, inscrito
no CNPJ nº 80.749.658/0001-30, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde
se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho
de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua 24 de Maio, nº 280 - Lote 12,
Bairro Carijós, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto
ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as
Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 26 de janeiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 213/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 830-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade até dia 28/08/2022, formulado pelo empreendedor S&F INCORPORADORA EIRELI - RESIDENCIAL SAN RAFAEL, inscrito no CNPJ nº
23.550.821/0001-05, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe
pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b)
não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Sant'ana, nº Casa 01 - nº 970, Casa 02 - nº
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976 - lote 142, Bairro João Paulo II, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível
para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina.
Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 26 de janeiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 214/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 586-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo
de validade até dia 20/10/2025, formulado pelo empreendedor VISTER PLÁSTICOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 12.342.624/0001-76, para a
atividade 23.21.00 - Fabricação de artigos de material plástico, situado na Rua Tifa Mohr, s/nº - Galpão, Bairro Fundo Sueco, Município de
Massaranduba, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento
Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº
06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Massaranduba, 21 de janeiro de 2022.
Elaine Cristina Gums Vick
Município de Massaranduba
Portaria nº 968/2020
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 215/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 680-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 09/11/2025, formulado pelo empreendedor DS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 04.893.309/0001-09, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes
condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e
tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Professor Otto Laemmel, s/nº - Lote: 64, Bairro Pomeranos, Município de
Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental
do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do
CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 27 de janeiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 216/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 817-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 02/04/2022, formulado pelo empreendedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA FL LTDA - RESIDENCIAL CAMINHO DAS AREIAS,
inscrito no CNPJ nº 19.217.763/0001-17, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios
onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de
julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Catharina Schulz, nº
75 e 83 - casa 01 nº 75, casa 02 nº 83, Bairro Warnow, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento
se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em
Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 03 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 217/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 901-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 15/04/2023, formulado pelo empreendedor INCORPORADORA SAN GABRIEL EIRELI - RESIDENCIAL SAN GABRIEL LXXVII, inscrito
no CNPJ nº 18.922.105/0001-63, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde
se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de
2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua w do Loteamento Nova Indaial 8,
nº 42 e 50 - casa 01 nº 42 e casa 02 nº 50, Bairro João Paulo II, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas
em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
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Indaial, 03 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 296/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1158-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública,
inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna
público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo
de validade até dia 01/02/2026, formulado pelo empreendedor LAURENTINO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RESIDENCIAL
KW 2, inscrito no CNPJ nº 38.313.976/0001-97, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em
municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257,
de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Avenida Arnoldo
Ebert, nº 212-214-216-218-222-226-230-232-residenciais multifamiliar, Bairro Warnow, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que
o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070,
Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017
do CONSEMA/SC.
Indaial, 18 de março de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 297/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1161-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 06/12/2026, formulado pelo empreendedor LAURENTINO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RESIDENCIAL KW 4, inscrito
no CNPJ nº 38.313.976/0001-97, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde
se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de
2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Avenida Arnoldo Ebert, nº 188 - unidade residencial e comercial, Bairro Warnow, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 18 de março de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 298/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1160-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 06/12/2026, formulado pelo empreendedor LAURENTINO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RESIDENCIAL KW 3, inscrito
no CNPJ nº 38.313.976/0001-97, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde
se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de
2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Avenida Arnoldo Ebert, nº 204 - unidade residencial e comercial, Bairro Warnow, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 18 de março de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 299/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1107-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública,
inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna
público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo
de validade até dia 12/03/2025, formulado pelo empreendedor EDSON RIBEIRO DOS SANTOS, inscrito no CPF nº 062.773.199-65, para a
atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes
condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e
tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Jabora, nº 283, Bairro Araponguinhas, Município de Timbó, em Santa
Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua
Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
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Timbó, 21 de março de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 300/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1162-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 13/12/2026, formulado pelo empreendedor LAURENTINO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RESIDENCIAL KW 5, inscrito
no CNPJ nº 38.313.976/0001-97, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde
se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de
2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Avenida Arnoldo Ebert, nº 174-166160 - unidades residenciais, Bairro Warnow, Município de Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 22 de março de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Portaria nº 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 301/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1116-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública,
inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna
público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE ILHOTA o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo
de validade até dia 31/03/2023, formulado pelo empreendedor JOSEMAR ANTONIO FUSINATO, inscrito no CPF nº 055.614.259-43, para a
atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes
condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta
e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Luiz Trindade, nº 163, Bairro Centro, Município de Ilhota, em Santa
Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua
Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Ilhota, 21 de março de 2022.
Ianca Tayuandra Corsani
Município de Ilhota
Portaria n° 62/2022
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 302/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1172-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública,
inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna
público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo
de validade até dia 15/03/2026, formulado pelo empreendedor PLASPOLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, inscrito no CNPJ
nº 00.213.945/0001-91, para a atividade 23.21.00 - Fabricação de artigos de material plástico, situado na Rua Bruno Reinecke, nº 194 Galpão 01, Bairro Araponguinhas, Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível
para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina.
Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 23 de março de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 303/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1174-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 15/03/2026, formulado pelo empreendedor AQUARELA KIDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, inscrito no CNPJ nº
16.671.891/0001-48, para a atividade 23.21.00 - Fabricação de artigos de material plástico, situado na Rua Bruno Reinecke, nº 194 - Galpão 03, Bairro Araponguinhas, Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para
consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este
edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 23 de março de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
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EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 304/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1173-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 15/03/2026, formulado pelo MEGATOY'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 09.141.514/0001-31,
para a atividade 23.21.00 - Fabricação de artigos de material plástico, situado na Rua Bruno Reinecke, nº 194 - Galpão 02, Bairro Araponguinhas, Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao
Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as
Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 23 de março de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 305/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1141-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública,
inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna
público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo
de validade até dia 14/08/2024, formulado pelo empreendedor R CIPRIANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrito no CNPJ nº
30.290.396/0001-10, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe
pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b)
não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Julius Henkels, nº 28, Bairro Vila Germer,
Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento
Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº
06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 23 de março de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 306/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1067-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de
validade até dia 02/02/2026, formulado pelo empreendedor AÇOUGUE TESKE LTDA, inscrito no CNPJ nº 34.886.349/0001-94, para a atividade 26.50.01- Industrialização de produtos de origem animal, inclusive cola, situado na Rua Pedro Maus, nº 1261, Bairro Centro, Município
de Benedito Novo, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento
Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº
06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Benedito Novo, 24 de março de 2022.
Danilo Boanerges Souza
Município de Benedito Novo
Portaria nº 005/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 307/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1087-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 27/09/2023, formulado pelo empreendedor CARLOS RAMOS - RESIDENCIAL ALPHA L, inscrito no CPF nº 381.799.119-34, para a
atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes
condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e
tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Rudolfo Borchardt, s/n - lote, Bairro Araponguinhas, Município de Timbó,
em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI
na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 24 de março de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 308/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1181-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
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até dia 09/03/2026, formulado pelo empreendedor WK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - RESIDENCIAL MALIBU, inscrito no CNPJ
nº 09.234.975/0001-59, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Jamaica, s/nº, Bairro Dos Imigrantes,
Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento
Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº
06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 24 de março de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 309/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1187-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública,
inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna
público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo
de validade até dia 17/03/2026, formulado pelo empreendedor ALINE APARECIDA FORMENTO, inscrito no CPF nº 064.184.629-04, para a
atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes
condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e
tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Terena, nº 196, Bairro Araponguinhas, Município de Timbó, em Santa
Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua
Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 24 de março de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 310/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 699-21-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de
validade até dia 01/10/2025, formulado pelo empreendedor IRMAOS NILZ TEXTIL LTDA, inscrito no CNPJ nº 19.652.033/0001-44, para a
atividade 24.11.00 - Fiação ou tecelagem de fibras têxteis vegetais, situado na Rua Mathilde Debatin, nº 325, Bairro Pedras Grandes, Município de Botuverá, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento
Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº
06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Botuverá, 25 de março de 2022.
Márcio Francisco Colombi
Município de Botuverá
Portaria nº 132/2017
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 311/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1186-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 17/03/2026, formulado pelo empreendedor ALTAIR VALT, inscrito no CPF nº 586.363.409-00, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua
Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na
área objeto da atividade, situado na Rua Quintino Bocaiúva, nº 1589, Bairro Vila Germer, Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo
que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº
1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e
99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 25 de março de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 312/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1183-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de validade
até dia 17/03/2026, formulado pelo empreendedor INCORPORADORA OM EIRELI, inscrito no CNPJ nº 37.743.901/0001-83, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes
condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e
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tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Gerânio, s/n - lote 79, Bairro Padre Martinho Stein, Município de Timbó,
em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI
na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 25 de março de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 313/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1182-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública,
inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna
público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo
de validade até dia 17/03/2026, formulado pelo empreendedor BEE ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA, inscrito no CNPJ nº
44.977.803/0001-76, para a atividade 71.11.01 - Condomínios de casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe
pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b)
não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, situado na Rua Frida Grimm, s/n - lote 65, Bairro Araponguinhas, Município de Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto
ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as
Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 25 de março de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Portaria nº 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL Nº 314/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 968-22-CIM-CCA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo
de validade até dia 27/01/2026, formulado pelo empreendedor VIMANA INDUSTRIAL LTDA, inscrito no CNPJ nº 17.329.419/0001-94, para
a atividade 13.60.00 - Fabricação de máquinas, aparelhos, componentes e equipamentos eletrônicos, situado na Estrada 7 de Janeiro, nº
4454 - Sala 02, Bairro Sete de Janeiro, Município de Massaranduba, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Massaranduba, 29 de março de 2022.
Elaine Cristina Gums Vick
Município de Massaranduba
Portaria nº 968/2020

EDITAL DE PUBLICIDADE 2022 - DANC

Publicação Nº 3839207

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 315/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 838-21-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 31/01/2023, formulado pelo empreendimento FABIO ROGERIO BURIM, inscrito no CPF nº 017.566.689-06, para a atividade
de Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Rodovia Municipal Bnv-438 (estrada Geral
Faxinal), s/nº, Bairros Santa Maria, no Município Benedito Novo, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina.
Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Benedito Novo, 31 de janeiro de 2022.
Danilo Boanerges Souza
Município de Benedito Novo
Portaria 005/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 316/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 424-21-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE APIÚNA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 01/02/2023, formulado pelo empreendimento MF CONFECÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 41.938.627/0001-75, para a atividade de
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida, situado na Estrada Bracinho, s/nº - Sala A, Bairros
Vargem Grande, no Município Apiúna, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto
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ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Apiúna, 01 de fevereiro de 2022.
Vilson Miliorini
Município de Apiúna
Portaria 0010/2021 e 0078/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 317/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 608-21-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE POMERODE o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 03/02/2023, formulado pelo empreendimento IVETE PEZENATTO, inscrito no CNPJ nº 05.701.220/0001-66, para a atividade de
Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis, situado na Rua Rega Iii, s/nº 640 - Galpão, Bairros Rega Iii, no Município Pomerode, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental
do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Pomerode, 03 de fevereiro de 2022.
Município de Pomerode
Portaria 22240/2017
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 318/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 828-21-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 03/02/2023, formulado pelo empreendimento AMERICANAS S.A, inscrito no CNPJ nº 00.776.574/1706-63, para a atividade
de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, situado na Rua Marechal
Deodoro da Fonseca, nº 116, Bairros Centro, no Município Indaial, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina.
Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 03 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Decreto 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 319/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 753-21-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 04/02/2023, formulado pelo empreendimento INDUSTRIA TÊXTIL PORTO FRANCO LTDA, inscrito no CNPJ nº 85.174.910/000143, para a atividade de Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico; Comércio atacadista de algodão, fios e fibras beneficiados, cama,
mesa e banho, Rod Pedro Merisio (sc 486) N.747, nº 747, Bairros Salto, no Município Botuverá, em Santa Catarina, sendo que o processo de
licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas
em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Botuverá, 04 de fevereiro de 2022.
Márcio Francisco Colombi
Município de Botuverá
Portaria 132/2017
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 320/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 730-21-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RODEIO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 04/02/2023, formulado pelo empreendimento RODELLI CONFECÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 07.392.085/0001-40, para
a atividade de Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Facção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas, Rua Leonardo Pretti, nº 25, Bairros Rodeio 12, no Município Rodeio, em Santa Catarina, sendo que o processo de
licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas
em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Rodeio, 04 de fevereiro de 2022.
Chaiane Dellagiustina
Município de Rodeio
Portaria 10361/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 321/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 806-21-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
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no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 04/02/2023, formulado pelo empreendimento LUCHEZI TRATAMENTO TÉRMICO EM MADEIRAS LTDA, inscrito no CNPJ nº
26.084.464/0001-17, para a atividade de Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração (sem adição de químicos), Rua Laudelino Schappo, nº 01, Bairros Vila do Salto, no Município Luiz Alves, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível
para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital
atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Rodeio, 04 de fevereiro de 2022.
Douglas Reichert
Município de Luiz Alves
Portaria 06/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 322/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 537-21-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE APIÚNA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 01/12/2022, formulado pelo empreendimento TIGRAO E BILOCA FACCAO LTDA, inscrito no CNPJ nº 14.774.189/0001-84, para
a atividade de Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Rua Recife, nº 664, Bairros Centro, no Município Apiúna, em Santa
Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na
Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do
CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Apiúna, 01 de dezembro de 2021.
Vilson Miliorini
Município de Apiúna
Portaria 0010/2021 e 0078/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 323/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 918-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE APIÚNA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 07/02/2023, formulado pelo empreendimento JB FACÇÃO LTDA - ME, inscrito no CNPJ nº 17.857.599/0001-87, para a atividade
de Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob
medida, Rua 10, nº 55, Bairros Centro, no Município Apiúna, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este
edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Apiúna, 07 de fevereiro de 2022.
Vilson Miliorini
Município de Apiúna
Portaria 0010/2021 e 0078/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 324/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 879-21-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade
até 07/02/2023, formulado pelo empreendimento BRIZZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ nº 37.986.604/0001-69,
para a atividade de Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Dispensada*), Rua Caibi,
nº 203, Bairros Nações, no Município Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende
as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 07 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Decreto 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 325/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 977-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 07/02/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES, inscrito no CNPJ nº 83.102.319/0001-55, para a
atividade de Pavimentação em paver na entrada da Delegacia de Polícia Civil, Rodovia sc 414, s/nº, Bairros Centro, no Município Luiz Alves,
em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI
na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Luiz Alves, 07 de fevereiro de 2022.
Douglas Reichert
Município de Luiz Alves
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Portaria 06/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 326/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 978-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 07/02/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES, inscrito no CNPJ nº 83.102.319/0001-55, para a
atividade de Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial e Sinalização Viária da Rua Faustino Martini – Trecho 03, Rua Faustino Martini, s/nº,
Bairros Rio do Peixe, no Município Luiz Alves, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende
as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Luiz Alves, 07 de fevereiro de 2022.
Douglas Reichert
Município de Luiz Alves
Portaria 06/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 327/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 888-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 08/02/2023, formulado pelo empreendimento JULU CONFECÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 17.292.899/0001-66, para a
atividade de Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Facção de peças do vestuário, exceto
roupas íntimas, Estrada Geral Picadão, s/nº, Bairro Santa Maria, no Município Benedito Novo, em Santa Catarina, sendo que o processo de
licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas
em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Benedito Novo, 08 de fevereiro de 2022.
Danilo Boanerges Souza
Município de Benedito Novo
Portaria 005/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 328/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 921-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RODEIO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 08/02/2023, formulado pelo empreendimento DANDA CONFECÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 02.429.718/0001-23, para a atividade
de Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida; Facção de peças do vestuário, exceto roupas
intimas; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Rua Barão do Rio Branco, nº 2368 - Fundos, Bairros Gávea, no Município
Rodeio, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental
do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Rodeio, 08 de fevereiro de 2022.
Chaiane Dellagiustina
Município de Rodeio
Portaria 10361/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 329/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 885-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 08/02/2023, formulado pelo empreendimento ODORIZZI MADEIRAS LTDA, inscrito no CNPJ nº 43.820.738/0001-08, para
a atividade de Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Rua Jose Odorizzi, N° 79 – Casa, Bairro Centro, no Município
de Rio dos Cedros, Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento
Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do
CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Rio dos Cedros, 08 de fevereiro de 2022.
Rafael Nones
Município de Rio dos Cedros
Portaria 21/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 330/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 905-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RODEIO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
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de validade até 08/02/2023, formulado pelo empreendimento C.L.M CONFECÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 08.073.588/0001-15, para a
atividade de Facção de peças do vestuário, exceto roupas intimas. Confecções de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medidas; Comércio atacadista e varejista, Rua Nova Brasília, N° 295 - Galpão, Bairro Nova Brasília, no Município de Rodeio em
Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI
na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Rodeio, 08 de fevereiro de 2022.
Chaiane Dellagiustina
Município de Rodeio
Portaria 10361/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 331/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 909-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade
até 08/02/2023, formulado pelo empreendimento IVO STEFFEN ME, inscrito no CNPJ nº 10.246.240/0001-24, para a atividade de Facção de
peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Envasamento e empacotamento sob contrato, Rua Áustria, N° 1175, Bairro Nações, no Município
de Timbó em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental
do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 08 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Decreto 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 332/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 860-21-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE POMERODE o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 08/02/2023, formulado pelo empreendimento BLEDON HOME LTDA, inscrito no CNPJ nº 43.447.717/0001-99, para a atividade
de Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico; Comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas; Reparação de
artigos do mobiliário, Rua Morro Strassmann, N° 1277 – Fundos, Sala 04, Bairro Testo Rega, no Município de Pomerode em Santa Catarina,
sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e
99/2017 do CONSEMA/SC.
Pomerode, 08 de fevereiro de 2022.
David Herzog
Município de Pomerode
Portaria 22240/2017
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 333/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 898-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública,
inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna
público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE ASCURRA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com
prazo de validade até 08/02/2023, formulado pelo empreendimento COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA VALE DO ITAJAI CRAVIL,
inscrito no CNPJ nº 85.789.782/0026-09, para a atividade Unidade de recebimento de grãos, Br-470 km 91, N° 2880 – Filial 26 – Unidade
de Recebimento, Bairro Estação, no Município de Ascurra em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível
para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital
atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Ascurra, 08 de fevereiro de 2022.
Odirlei Fistarol
Município de Ascurra
Portaria 5785/2017
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 334/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 907-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RODEIO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 08/02/2023, formulado pelo empreendimento ACRIEL CONFECCOES LTDA, inscrito no CNPJ nº 08.951.937/0001-54, para a
atividade Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas
sob medida; Confecção de roupas íntimas, Rod Sc-110, N° 7428, Bairro Rodeio 12, no Município de Rodeio em Santa Catarina, sendo que
o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do
CONSEMA/SC.
Rodeio, 08 de fevereiro de 2022.
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Chaiane Dellagiustina
Município de Rodeio
Portaria 10361/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 335/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 910-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com
prazo de validade até 09/02/2023, formulado pelo empreendimento MARQUES DUWE, inscrito no CNPJ nº 28.071.524/0001-92, para a
atividade Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Rodovia Municipal Dpe-421, s/n°, Bairro Formoso, no Município de Doutor
Pedrinho em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental
do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Doutor Pedrinho, 09 de fevereiro de 2022.
Juliano Hinsching
Município de Doutor Pedrinho
Portaria 187/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 336/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 982-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE APIÚNA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 09/02/2023, formulado pelo empreendimento PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA, inscrito no CNPJ nº 79.373.767/0001-16,
para a atividade Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da Estrada Geral Ribeirão Carvalho – Trecho 1, Estrada Geral
Ribeirão Carvalho, s/n°, Bairro Ribeirão Carvalho, no Município de Apiúna em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se
encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Apiúna, 09 de fevereiro de 2022.
Vilson Miliorini
Município de Apiúna
Portaria 0010/2021 e 0078/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 337/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 983-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE APIÚNA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 09/02/2023, formulado pelo empreendimento PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA, inscrito no CNPJ nº 79.373.767/0001-16,
para a atividade Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da Estrada Geral Ribeirão Carvalho – Trecho 2, Estrada Geral
Ribeirão Carvalho, s/n°, Bairro Ribeirão Carvalho, no Município de Apiúna em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se
encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Apiúna, 09 de fevereiro de 2022.
Vilson Miliorini
Município de Apiúna
Portaria 0010/2021 e 0078/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 338/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 965-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com
prazo de validade até 09/02/2023, formulado pelo empreendimento DARINA CONFECÕES, inscrito no CNPJ nº 02.378.742/0001-80, para a
atividade Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas
sob medida, Rua Prefeito Soldie Benthien, n° 51 - Galpão, Bairro Centro, no Município de Benedito Novo em Santa Catarina, sendo que
o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do
CONSEMA/SC.
Benedito Novo, 09 de fevereiro de 2022.
Danilo Boanerges Souza
Município de Benedito Novo
Portaria 005/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 339/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 953-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
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se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade
até 09/02/2023, formulado pelo empreendimento TÊXTIL HB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO
VESTUÁRIO LTDA, inscrito no CNPJ nº 85.243.640/0001-85, para a atividade Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e
as confeccionadas sob medida; Uso de caldeira, Rua Fritz Lorenz, n° 3170, Bairro Fritz Lorenz, no Município de Timbó em Santa Catarina,
sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e
99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 09 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Decreto 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 340/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 868-21-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com
prazo de validade até 10/02/2023, formulado pelo empreendimento MARLI CHAVES SAIDEL EPP, inscrito no CNPJ nº 12.625.529/0001-80,
para a atividade Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Rua Timbó, n° 180 - Galpão, Bairro Centro, no Município de Doutor
Pedrinho em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental
do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Doutor Pedrinho, 10 de fevereiro de 2022.
Juliano Hinsching
Município de Doutor Pedrinho
Portaria 187/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 341/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 878-21-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 10/02/2023, formulado pelo empreendimento AURÉLIO CORRÊA, inscrito no CPF nº 670.373.059-87, para a atividade Compra
de briquete de algodão e resíduos em geral de fibras têxteis processadas, para o trato animal, Rua Reinhold Schroeder, n° 11911, Bairro
Encano, no Município de Indaial em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao
Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções
nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 10 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Decreto 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 342/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 999-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 11/02/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE INDAIAL, inscrito no CNPJ nº 83.102.798/0001-00, para a atividade
Execução de pavimentação asfáltica da Rua Santiago – trecho 01, tem início na interseção com a Rua Ribeirão das Pedras Bairro Tapajós
(estaca 0 + 18,00PP) e término defronte à Residência nº 361 (estaca 7+2,00PF), perfazendo um total 124,00 metros de extensão, Rua
Santiago, s/n° - Trecho 01, Bairro Tapajós, no Município de Indaial em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina.
Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 11 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Decreto 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 343/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 998-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 11/02/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE INDAIAL, inscrito no CNPJ nº 83.102.798/0001-00, para a atividade
Execução de pavimentação asfáltica da Rua Santiago – trecho 02, com início na residência n° 361 (estaca 7 +2,000PP), término defronta a
residência n° 185 (estaca 13+2,00 PF), perfazendo um total de 120,00 metros de extensão, Rua Santiago, s/n° - Trecho 02, Bairro Tapajós,
no Município de Indaial em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86
do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
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Indaial, 11 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Decreto 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 344/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 873-21-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE ASCURRA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 11/02/2023, formulado pelo empreendimento ROVITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, inscrito no CNPJ nº
79.233.672/0008-73, para a atividade Comércio atacadista de tecidos, Rua Padre Virginio Fistarol, n° 405, Bairro Centro, no Município de
Ascurra em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental
do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Ascurra, 11 de fevereiro de 2022.
Odirlei Fistarol
Município de Ascurra
Portaria 5785/2017
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 345/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 971-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE POMERODE o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 11/02/2023, formulado pelo empreendimento CARLA LENIR GAULKE CRAES, inscrito no CNPJ nº 22.332.339/0001-28, para a
atividade Envasamento e empacotamento sob contrato, Rua Dos Atiradores, n° 11476 – Galpão – Sala 03, Bairro Testo Central, no Município de Pomerode em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento
Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do
CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Pomerode, 11 de fevereiro de 2022.
Município de Pomerode
Portaria 22240/2017
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 346/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1007-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 14/02/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES, inscrito no CNPJ nº 83.102.319/0001-55, para a
atividade Pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical e drenagem das Ruas Pedro Scherer e Prefeito Leopoldo Schoepping,
Rua Pedro Scherer e Rua Prefeito Leopoldo Schoepping, s/n°, Bairro Rio Canoas, no Município de Luiz Alves em Santa Catarina, sendo que
o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do
CONSEMA/SC.
Luiz Alves, 14 de fevereiro de 2022.
Douglas Reichert
Município de Luiz Alves
Portaria 06/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 347/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 964-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 16/02/2023, formulado pelo empreendimento ORQUIDEA CONFECÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 26.896.975/0001-33, para a
atividade Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Rua Mato Grosso do Sul, n° 138, Bairro
Estados, no Município de Indaial em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao
Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções
nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 16 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Decreto 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 348/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1020-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
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se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE APIÚNA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 18/02/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE APIÚNA, inscrito no CNPJ nº 79.373.767/0001-16, para a atividade
Construção Secretaria de Obras, Rua São Paulo, s/n°, Bairro Centro, no Município de Apiúna em Santa Catarina, sendo que o processo de
licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas
em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Apiúna, 18 de fevereiro de 2022.
Vilson Miliorini
Município de Apiúna
Portaria 0010/2021 e 0078/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 351/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 989-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 18/02/2023, formulado pelo empreendimento QUALITPLACAS MDF E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA, inscrito no CNPJ nº
07.851.409/0001-60, para a atividade Comercio atacadista de madeira e produtos derivados, Rua Rudolfo Piske, n° 385 – Pátio B, Bairro
Padre Martinho Stein, no Município de Timbó em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende
as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 18 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Decreto 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 352/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1021-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 18/02/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES, inscrito no CNPJ nº 83.102.319/0001-55, para
a atividade Construção do Mirante das Águas sobre o Rio Luiz Alves, Rua 18 de Julho, s/n°, Bairro Centro, no Município de Luiz Alves em
Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI
na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Luiz Alves, 18 de fevereiro de 2022.
Douglas Reichert
Município de Luiz Alves
Portaria 06/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 353/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 991-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 22/02/2023, formulado pelo empreendimento CONFECÇÕES ELIAS LTDA, inscrito no CNPJ nº 85.167.864/0001-55, para a
atividade Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Facção de peças do vestuário, exceto
roupas íntimas, Rua Hilda Elias, n° 70, Bairro Encano, no Município de Indaial em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se
encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 22 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Decreto 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 354/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 957-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE ASCURRA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 22/02/2023, formulado pelo empreendimento ARDS CONFECÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 08.923.689/0001-38, para a atividade Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Confecção, sob medida, de peças; Facção
de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; do vestuário, exceto roupas íntimas; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios,
Rua Max Reblin, n° 76 - Galpão, Bairro Estação, no Município de Ascurra em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se
encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Ascurra, 22 de fevereiro de 2022.
Odirlei Fistarol
Município de Ascurra
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Portaria 5785/2017
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 355/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1003-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública,
inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna
público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com
prazo de validade até 22/02/2023, formulado pelo empreendimento VALERIA DE CASSIA DE OLIVEIRA E CIA LTDA, inscrito no CNPJ nº
11.223.493/0001-45, para a atividade Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Confecção
de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios,
Rua Porto Alegre, n° 850 - Fundos, Bairro Tapajós, no Município de Indaial em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se
encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 22 de fevereiro de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Decreto 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 357/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 924-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE POMERODE o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 23/02/2023, formulado pelo empreendimento RWD TALHAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ nº 33.967.494/0001-37, para a atividade
Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Rua Vale do Selke Pequeno, n° 1799 - Galpão, Bairro Vale do Selke Pequeno, no Município de Pomerode em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento
Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do
CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Pomerode, 23 de fevereiro de 2022.
David Herzog
Município de Pomerode
Portaria 22240/2017
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 358/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1023-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com
prazo de validade até 23/02/2023, formulado pelo empreendimento KESTRING GAS LTDA, inscrito no CNPJ nº 06.033.944/0001-41, para a
atividade Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP); Comércio varejista de bebidas, Rua Waleska Konell, n° 100, Bairro Centro,
no Município de Benedito Novo em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao
Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções
nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Benedito Novo, 23 de fevereiro de 2022.
Danilo Boanerges Souza
Município de Benedito Novo
Portaria 005/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 359/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1051-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DOUTOR PEDRINHO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 24/02/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, inscrito no CNPJ nº 79.373.775/000162, para a atividade de Reforma/Ampliação da unidade de educação infantil chapeuzinho vermelho, Rua Navegantes, s/nº, Bairro Nova
Rodeio, no Município Doutor Pedrinho, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta
junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as
Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Doutor Pedrinho, 24 de fevereiro de 2022.
Juliano Hinsching
Município de Doutor Pedrinho
Portaria 187/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 360/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1053-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DOUTOR PEDRINHO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 24/02/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, inscrito no CNPJ nº 79.373.775/0001-62,
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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para a atividade de Pavimentação Asfáltica da Rua Fritz Donner, Rua Fritz Donner, s/nº, Bairros Salto Donner, no Município Doutor Pedrinho,
em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI
na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Doutor Pedrinho, 24 de fevereiro de 2022.
Juliano Hinsching
Município de Doutor Pedrinho
Portaria 187/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 361/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1052-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DOUTOR PEDRINHO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 24/02/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, inscrito no CNPJ nº 79.373.775/000162, para a atividade de Construção da creche tipo 1, Rua Blumenau, s/nº, Bairros Ribeirão Piave, no Município Doutor Pedrinho, em Santa
Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na
Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do
CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Doutor Pedrinho, 24 de fevereiro de 2022.
Juliano Hinsching
Município de Doutor Pedrinho
Portaria 187/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 362/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1046-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DOUTOR PEDRINHO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 24/02/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, inscrito no CNPJ nº 79.373.775/000162, para a atividade de Reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS), Rua Santa Catarina, s/nº, Bairro Centro, no Município Doutor Pedrinho,
em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI
na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Doutor Pedrinho, 24 de fevereiro de 2022.
Juliano Hinsching
Município de Doutor Pedrinho
Portaria 187/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 363/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1044-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DOUTOR PEDRINHO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 24/02/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, inscrito no CNPJ nº 79.373.775/000162, para a atividade de Pavimentação com blocos intertravados e calçadas, Rua Beco do Olívio Bertoldi, s/nº, Bairros Centro, no Município
Doutor Pedrinho, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento
Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do
CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Doutor Pedrinho, 24 de fevereiro de 2022.
Juliano Hinsching
Município de Doutor Pedrinho
Portaria 187/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 364/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1043-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DOUTOR PEDRINHO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 24/02/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, inscrito no CNPJ nº 79.373.775/000162, para a atividade de Pavimentação com blocos intertravados e calçadas, Rua Camboriú, s/nº, Bairros Salto Donner, no Município Doutor
Pedrinho, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental
do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Doutor Pedrinho, 24 de fevereiro de 2022.
Juliano Hinsching
Município de Doutor Pedrinho
Portaria 187/2021
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EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 365/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1041-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DOUTOR PEDRINHO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 24/02/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, inscrito no CNPJ nº 79.373.775/000162, para a atividade de Pavimentação com blocos intertravados e calçadas-Rua Ipanema, Rua Ipanema, s/nº, Bairros Salto Donner, no
Município Doutor Pedrinho, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº
06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Doutor Pedrinho, 24 de fevereiro de 2022.
Juliano Hinsching
Município de Doutor Pedrinho
Portaria 187/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 367/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 927-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO BENEDITO NOVO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 25/02/2023, formulado pelo empreendimento KAEL CONFECÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 17.259.887/0001-30, para
a atividade de Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Facção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas, Rua Jorge Lacerda, nº 703, Bairros Ribeirão Das Antas, no Município Benedito Novo, em Santa Catarina, sendo que
o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do
CONSEMA/SC.
Benedito Novo, 25 de fevereiro de 2022.
Danilo Boanerges Souza
Município de Benedito Novo
Portaria 005/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 368/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 462-21-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO TIMBÓ o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade
até 25/02/2023, formulado pelo empreendimento REGI SERVIÇOS DE EMBALAGEM E FACÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ nº 10.435.241/000117, para a atividade de Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Envasamento e empacotamento sob contrato; Serviços de
entrega rápida, Rua Finlândia, nº 492, Bairros Nações, no Município Timbó, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se
encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 25 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Decreto 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 369/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1016-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade
até 25/02/2023, formulado pelo empreendimento RR SERVIÇOS DE EMBALAGEM E FACÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ nº 44.379.761/0001-71,
para a atividade de facção de peças do vestuário, exceto roupas intimas; serviços de entrega rápida; envasamento e empacotamento sob
contrato, situado na Oscar Pieske, nº 1686 – Sala 2, Bairro Nações, no Município de Timbó em Santa Catarina, sendo que o processo de
licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas
em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 25 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Decreto 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 370/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 975-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade
até 25/02/2023, formulado pelo empreendimento SIJOELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ nº 01.910.804/0001-90, para a
atividade de Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, situado na Rua Para, nº 759, Bairro
Estados, no Município de Timbó em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao
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Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções
nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 25 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Decreto 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 371/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1055-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com
prazo de validade até 28/02/2023, formulado pelo empreendimento AMELITA CARVALHO, inscrito no CNPJ nº 16.973.763/0001-59, para
a atividade de Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, situado na Rua Rondônia, nº 94 - Casa, Bairro Cruzeiro, no Município
de Rio dos Cedros em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento
Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do
CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Rio dos Cedros, 28 de fevereiro de 2022.
Rafael Nones
Município de Rio dos Cedros
Portaria 21/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 372/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 944-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade
até 28/02/2023, formulado pelo empreendimento REAL CONFECÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 07.513.029/0001-16, para a atividade de
Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, situado na Rua Cristian Benz, nº 31 - Galpão, Bairro Vila Germer, no Município de Timbó em Santa Catarina, sendo que o processo de
licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas
em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 28 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Decreto 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 373/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1049-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 28/02/2023, formulado pelo empreendimento FAROL DO VALE ENGENHARIA S.A, inscrito no CNPJ nº 36.232.730/0001-65, para
a atividade de 7112000, situado na Rua Siberia, nº 85, Bairro Centro, no Município de Timbó em Santa Catarina, sendo que o processo de
licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas
em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 28 de fevereiro de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Decreto 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 374/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 883-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RODEIO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 28/02/2023, formulado pelo empreendimento BENEDITINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, inscrito no CNPJ
nº 85.118.222/0001-66, para a atividade de Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, situado na Rua Germano Depine, nº 25, Bairro Gávea, no Município de Rodeio em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se
encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Rodeio, 28 de fevereiro de 2022.
Chaiane Dellagiustina
Município de Rodeio
Portaria 10361/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 375/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 990-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
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no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE ASCURRA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 28/02/2023, formulado pelo empreendimento RC TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, inscrito no
CNPJ nº 05.774.365/0001-97, para a atividade de Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de calçados; Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, situado na Rua Pe.
Questor Avelino de Barros, nº 273, Bairro São Francisco, no Município de Ascurra em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó,
Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Ascurra, 28 de fevereiro de 2022.
Odirlei Fistarol
Município de Ascurra
Portaria 5785/2017
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 376/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 640-21-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE APIÚNA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 28/02/2023, formulado pelo empreendimento SALETE E MAIARA CONFECÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 11.194.923/0001-48,
para a atividade de Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Facção de roupas íntimas,
situado na Rua 050, nº 159 - Fundos, Bairro Loteame Helena Morro, no Município de Apiúna em Santa Catarina, sendo que o processo de
licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas
em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Apiúna, 28 de fevereiro de 2022.
Vilson Miliorini
Município de Apiúna
Portaria 0010/2021 e 0078/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 377/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 993-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE ASCURRA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 28/02/2023, formulado pelo empreendimento RC TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIREL, inscrito no CNPJ nº
05.774.365/0003-59, para a atividade de Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Confecção de peças de vestuário, exceto
roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Comércio varejista de calçados, situado na Rua Pe. Questor Avelino de Barros, nº 268, Bairro São Francisco, no Município de Ascurra em Santa Catarina, sendo que o processo de
licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas
em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Ascurra, 28 de fevereiro de 2022.
Odirlei Fistarol
Município de Ascurra
Portaria 5785/2017
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 378/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1002-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE POMERODE o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 01/03/2023, formulado pelo empreendimento PWR CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ nº 13.466.608/000158, para a atividade de Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Comércio atacadista de
artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, situado na Rua
Horst Rauh, nº 391 - Fundos, Bairro Testo Rega, no Município de Pomerode em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se
encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Pomerode, 01 de março de 2022.
Município de Pomerode
Portaria 22240/2017
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 379/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 955-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 01/03/2023, formulado pelo empreendimento MARLENE SCHUTZE WOLLERT, inscrito no CNPJ nº 19.583.452/0001-71, para
a atividade de Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, situado na Estrada Geral Baixo Santa Maria, s/nº, Bairro Baixo Santa
Maria, no Município de Benedito Novo em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto
ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
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Benedito Novo, 01 de março de 2022.
Danilo Boanerges Souza
Município de Benedito Novo
Portaria 005/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 380/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1057-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 01/03/2023, formulado pelo empreendimento OSMAR KLEMANN, inscrito no CPF nº 850.610.349-53, para a atividade de
desdobro de madeira com serra-fita móvel, situado na Rua Rio Ada, s/nº, Bairro Rio Ada, no Município de Rio dos Cedros em Santa Catarina,
sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim,
1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017
do CONSEMA/SC.
Rio dos Cedros, 01 de março de 2022.
Rafael Nones
Município de Rio dos Cedros
Portaria n° 21/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 381/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1061-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 01/03/2023, formulado pelo empreendimento ELAH CONFECÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 36.142.705/0001-90, para a
atividade de confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida; Facção de peças do vestuário, exceto
roupas intimas; Envasamento e empacotamento sob contrato, situado na Rua Dom Pedro II, nº 201, Bairro Divineia, no Município de Rio dos
Cedros em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental
do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Rio dos Cedros, 01 de março de 2022.
Rafael Nones
Município de Rio dos Cedros
Portaria n° 21/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 382/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1090-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 01/03/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE TIMBÓ, inscrito no CNPJ nº 83.102.764/0001-15, para a atividade
de pavimentação asfáltica de via urbana consolidada, situado na Rua Augusto Brandt, s/nº, Bairro Pomeranos, no Município de Timbó em
Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI
na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 01 de março de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Decreto n° 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 383/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1069-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 01/03/2023, formulado pelo empreendimento DOZINI CONFECÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 04.923.011/0001-02, para a
atividade de confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Facção de peças do vestuário, exceto
roupas íntimas, situado na Rua Thomaz Radwanski, nº 360, Bairro Guarani Mirim, no Município de Massaranduba em Santa Catarina, sendo
que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070
- Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do
CONSEMA/SC.
Massaranduba, 01 de março de 2022.
Elaine Cristina Gums Vick
Município de Massaranduba
Portaria n° 968/2020
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 384/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1071-22-CIM-DAN
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O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE APIÚNA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 03/03/2023, formulado pelo empreendimento ELIANE TAMBANI CONFECÇÕES - ME, inscrito no CNPJ nº 06.150.810/0001-00,
para a atividade de confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Facção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas, situado na Rua Carl Heinz Brandes, nº 36 – Galpão 02, Bairro Centro, no Município de Apiúna em Santa Catarina,
sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e
99/2017 do CONSEMA/SC.
Apiúna, 03 de março de 2022.
Vilson Miliorini
Município de Apiúna
Portaria n° 0010/2021 e 0078/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 385/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1076-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE APIÚNA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 03/03/2023, formulado pelo empreendimento FABRICIA HIBENS, inscrito no CNPJ nº 18.749.308/0001-08, para a atividade
de confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, situado na Rua Mafra, nº 33 – Beco 03, Bairro
Centro, no Município de Apiúna em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao
Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções
nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Apiúna, 03 de março de 2022.
Vilson Miliorini
Município de Apiúna
Portaria n° 0010/2021 e 0078/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 386/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1026-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 03/03/2023, formulado pelo empreendimento ADELISA INDUSTRIA TEXTIL LTDA, inscrito no CNPJ nº 08.190.485/0001-35,
para a atividade de embalagem de peças do vestuário, situado na Rua Vogel, nº 90 – Galpão, Bairro Dona Clara, no Município de Timbó em
Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI
na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 03 de março de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Decreto n° 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 387/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1091-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 03/03/2023, formulado pelo empreendimento HOSPITAL DE OLHOS FREITAG LTDA, inscrito no CNPJ nº 03.264.088/0001-47,
para a atividade de atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, situado na Rua
Germano Brandes, nº 726, Bairro Centro, no Município de Timbó em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina.
Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 03 de março de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Decreto n° 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 388/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1081-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 04/03/2023, formulado pelo empreendimento DJOTA CONFECÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ nº 09.154.019/0001-67, para a
atividade de fabricação de materiais para medicina e odontologia, situado na Rua Buenos Aires, nº 96 – Galpão Fundos, Bairro Tapajos, no
Município de Indaial em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento
Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do
CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
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Indaial, 04 de março de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Decreto n° 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 389/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1100-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE POMERODE o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 07/03/2023, formulado pelo empreendimento HML - SERVIÇOS DE FACÇÃO E CONFECÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ nº
24.662.087/0001-20, para a atividade de facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, situado na Rua Dr. Wunderwald, nº 825,
Bairro Wunderwald, no Município de Pomerode em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende
as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Pomerode, 07 de março de 2022.
David Herzog
Município de Pomerode
Portaria n° 22240/2017
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 390/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1032-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 08/03/2023, formulado pelo empreendimento TALHARIA ADRIMAR LTDA, inscrito no CNPJ nº 10.266.160/0001-30, para a atividade
de Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob
medida, situado na Rua Laurentino Negherborn, nº 75, Bairro Estrada Das Areias, no Município de Indaial em Santa Catarina, sendo que
o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do
CONSEMA/SC.
Indaial, 08 de março de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Decreto n° 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 391/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1112-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE ILHOTA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 08/03/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE ILHOTA, inscrito no CNPJ nº 83.102.301/0001-53, para a atividade
de Execução de Pavimentação com Asfalto estrada geral alto baú, situado na Estrada Geral Alto Baú, s/nº, Bairro Alto Bau, no Município de
Ilhota em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental
do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Ilhota, 08 de março de 2022.
Ianca Tayuandra Corsani
Município de Ilhota
Portaria n° 62/2022
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 392/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1131-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 10/03/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE INDAIAL, inscrito no CNPJ nº 83.102.798/0001-00, para a
atividade de execução de pavimentação de bloco intertravado da Rua Reinhold Schroeder - Trecho 08, tendo início defronte a residência nº
8181 (Estaca396+5,00 PP) e término defronte a residência nº 8260 (Estaca 401+15,00 PF), bairro Encano Central, perfazendo um total de
110,00 metros de extensão, situado na Rua Reinhold Schroeder, s/nº, Bairro Encano Central, no Município de Indaial em Santa Catarina,
sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e
99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 10 de março de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Decreto n° 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 393/2022
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PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1110-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade
até 10/03/2023, formulado pelo empreendimento FACÇÃO NAN LTDA, inscrito no CNPJ nº 36.333.833/0001-11, para a atividade de Facção
de roupas íntimas (Dispensada *); Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Dispensada *), situado na Rua Paraguai, nº 313,
Bairro Imigrantes, no Município de Timbó em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta
junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as
Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 10 de março de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Decreto n° 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 394/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 542-21-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 11/03/2023, formulado pelo empreendimento TAROLI INDUSTRIA TÊXTIL LTDA, inscrito no CNPJ nº 10.844.783/000143, para a atividade de Confecção de roupas íntimas; Facção de roupas íntimas, situado na Rua Rio Milanes, s/nº, Bairro Rio Milanes, no
Município de Rio dos Cedros em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao
Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções
nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Rio dos Cedros, 11 de março de 2022.
Rafael Nones
Município de Rio dos Cedros
Portaria n° 21/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 395/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 540-21-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 11/03/2023, formulado pelo empreendimento L.C.L. INDUSTRIA TÊXTIL LTDA, inscrito no CNPJ nº 06.789.195/0001-87,
para a atividade de Facção de roupas íntimas; Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida,
situado na Rua Duque de Caxias, nº 679, Bairro Centro, no Município de Rio dos Cedros em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas
em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Rio dos Cedros, 11 de março de 2022.
Rafael Nones
Município de Rio dos Cedros
Portaria n° 21/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 396/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1136-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 11/03/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, inscrito no CNPJ nº 83.102.483/0001-62,
para a atividade de Pavimentação asfáltica - 6.809,31 m de extensão - Estrada 194 e Estrada Rio Molha, situado na Estrada 194 / Estrada
Rio Molha, s/nº, Bairro Ribeirão Gustavo, no Município de Massaranduba em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se
encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Massaranduba, 11 de março de 2022.
Elaine Cristina Gums Vick
Município de Massaranduba
Portaria n° 968/2020
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 397/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1139-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 11/03/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, inscrito no CNPJ nº 83.102.483/0001-62,
para a atividade de Pavimentação asfáltica - 1,7 km de extensão - Rua Padre Silvio Micheluzzi, situado na Rua Padre Silvio Micheluzzi, s/
nº, Bairro Guarani-mirim, no Município de Massaranduba em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível
para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital
atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
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Massaranduba, 11 de março de 2022.
Elaine Cristina Gums Vick
Município de Massaranduba
Portaria n° 968/2020
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 398/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 947-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 14/03/2023, formulado pelo empreendimento CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, inscrito
no CNPJ nº 76.882.612/0039-90, para a atividade de Planos de saúde; Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, situado na Rua
Desembargador Alves Pedrosa, nº 185, Bairro Centro, no Município de Indaial em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se
encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 14 de março de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Decreto n° 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 399/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1027-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE APIÚNA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 14/03/2023, formulado pelo empreendimento FR CONFECÇÕES APIUNA LTDA, inscrito no CNPJ nº 35.709.355/0001-39, para
a atividade de Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, situado na Rua Ribeirão Vinte, nº
189 - Galpão, Bairro São Pedro, no Município de Apiúna em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível
para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital
atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Apiúna, 14 de março de 2022.
Vilson Miliorini
Município de Apiúna
Portaria n° 0010/2021 e 0078/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 400/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1146-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 16/03/2023, formulado pelo empreendimento MASTER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, inscrito no CNPJ nº 02.483.658/0001-27,
para a atividade de Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais de construção em geral, situado na Rua 12
de Junho, nº 30, Bairro Carijós, no Município de Indaial em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível
para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital
atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 16 de março de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Decreto n° 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 401/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1078-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE APIÚNA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 17/03/2023, formulado pelo empreendimento SJ FACÇÃO TEXTIL LTDA, inscrito no CNPJ nº 13.244.177/0001-85, para a atividade
de Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, situado na
Rua Joinville, nº 382 - Galpão, Bairro Centro, no Município de Apiúna em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina.
Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Apiúna, 17 de março de 2022.
Vilson Miliorini
Município de Apiúna
Portaria n° 0010/2021 e 0078/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 402/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1088-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2712

se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE APIÚNA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 17/03/2023, formulado pelo empreendimento CLABY CONFECÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 18.344.670/0001-90, para a atividade
de Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Confecção de roupas íntimas; Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Facção de roupas profissionais; Facção de roupas íntimas, exceto
roupas íntimas, situado na Rua Lages, nº 317 - Galpão, Bairro Centro, no Município de Apiúna em Santa Catarina, sendo que o processo de
licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas
em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Apiúna, 17 de março de 2022.
Vilson Miliorini
Município de Apiúna
Portaria n° 0010/2021 e 0078/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 403/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1120-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RODEIO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 17/03/2023, formulado pelo empreendimento MARIA LUCIA CONFECÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 11.497.538/0001-70,
para a atividade de Facção de peças do vestuário, exceto roupas intimas; Confecção de peças de vestuário, exceto roupas intimas e as
confeccionadas sob medida, situado na Rua Barão do Rio Branco, nº 2159 - Sala, Bairro Gavea, no Município de Apiúna em Santa Catarina,
sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e
99/2017 do CONSEMA/SC.
Rodeio, 17 de março de 2022.
Chaiane Dellagiustina
Município de Rodeio
Portaria n° 10361/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 404/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 985-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RODEIO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 17/03/2023, formulado pelo empreendimento STL CONFECCOES & TRANSPORTES LTDA, inscrito no CNPJ nº 12.804.684/0001-63,
para a atividade de Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Comércio varejista de artigos
do vestuário e acessórios, situado na Rodovia SC 416, nº 6635, Bairro Rodeio 12, no Município de Rodeio em Santa Catarina, sendo que
o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do
CONSEMA/SC.
Rodeio, 17 de março de 2022.
Chaiane Dellagiustina
Município de Rodeio
Portaria n° 10361/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 405/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1033-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE POMERODE o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 17/03/2023, formulado pelo empreendimento CEMIN CONFECÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 13.929.231/0001-26, para
a atividade de Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, situado na Rua Alberto Ramlow, nº 111 – Sala 1, Bairro Testo Rega, no Município de Pomerode em Santa Catarina,
sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim,
1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017
do CONSEMA/SC.
Pomerode, 17 de março de 2022.
Município de Pomerode
Portaria n° 22240/2017
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 406/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1155-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade
até 17/03/2023, formulado pelo empreendimento MAIROSA CONFECÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 20.657.377/0001-25, para a atividade
de Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Confecção de peças de
vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Confecção de roupas íntimas; Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção; Fabricação de artefatos têxteis para
uso doméstico; Facção de roupas íntimas; Facção de roupas profissionais, situado na Rua Bélgica, nº 54, Bairro Nações, no Município de
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Timbó em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental
do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Timbó, 17 de março de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Decreto n° 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 407/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1070-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 18/03/2023, formulado pelo empreendimento KD TELAS DE ARAMES LTDA, inscrito no CNPJ nº 12.099.780/0001-58, para a
atividade de confecção e comercialização de telas de arames, situado na Rua Patrimônio, nº 1287 - Galpão, Bairro Patrimônio, no Município
de Massaranduba em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento
Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do
CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Massaranduba, 18 de março de 2022.
Elaine Cristina Gums Vick
Município de Massaranduba
Portaria n° 968/2020
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 408/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1156-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE ASCURRA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 22/03/2023, formulado pelo empreendimento SCHORK CONFECÇÕES EIRELI ME, inscrito no CNPJ nº 19.562.233/0001-06, para
a atividade de Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios, situado na Rua Augusto Grott, nº 66 - Galpão, Bairro Vila Izabel, no Município de Ascurra em Santa Catarina, sendo
que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070
- Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do
CONSEMA/SC.
Ascurra, 22 de março de 2022.
Odirlei Fistarol
Município de Ascurra
Portaria n° 5785/2017
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 409/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1050-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE ASCURRA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 22/03/2023, formulado pelo empreendimento MCR CONFECCOES LTDA, inscrito no CNPJ nº 07.543.681/0002-64, para a atividade de Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, situado na Rua Angelo Depine, nº 267
– Galpão Fundos, Bairro Centro, no Município de Ascurra em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível
para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital
atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Ascurra, 22 de março de 2022.
Odirlei Fistarol
Município de Ascurra
Portaria n° 5785/2017
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 410/2022 (2ª - Via Retificada)
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1184-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 24/03/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE TIMBÓ, inscrito no CNPJ nº 83.102.764/0001-15, para a atividade de
Pavimentação asfáltica da Rua Silésia, situado na Rua Silesia, s/nº, Bairro Araponguinhas, no Município de Timbó em Santa Catarina, sendo
que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070
- Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do
CONSEMA/SC.
Timbó, 22 de março de 2022. A presente 2ª Via da Declaração de Atividade Não Constante é expedida em 28/03/2022, contudo, deverá
ser observada a data de emissão da licença originária - 24 de março de 2022 - para fins de apuração do prazo de vigência e atendimento
às condicionantes.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
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Decreto n° 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 411/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1129-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE TIMBÓ o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 24/03/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE TIMBÓ, inscrito no CNPJ nº 83.102.764/0001-15, para a atividade de
Pavimentação asfáltica da Rua Silésia, situado na Rua Silesia, s/nº, Bairro Araponguinhas, no Município de Timbó em Santa Catarina, sendo
que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070
- Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do
CONSEMA/SC.
Timbó, 24 de março de 2022.
Ricardo Longo Orsi
Município de Timbó
Decreto n° 4817/2018
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 412/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1159-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE ILHOTA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 29/03/2023, formulado pelo empreendimento BRASA CASA DE CARNES LTDA, inscrito no CNPJ nº 37.462.675/0001-62, para a atividade de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
Comércio varejista de bebidas, situado na Rua Gonçalves, nº 62 – Sala a, Bairro Centro, no Município de Ilhota em Santa Catarina, sendo
que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070
- Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do
CONSEMA/SC.
Ilhota, 29 de março de 2022.
Ianca Tayuandra Corsani
Município de e Ilhota
Portaria n° 62/2022
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 413/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1190-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 29/03/2023, formulado pelo empreendimento SILCOST CONFECCOES LTDA, inscrito no CNPJ nº 01.137.606/0001-36, para a
atividade de Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, situado na Rua Uberlândia, nº 196, Bairro Centro, no Município de Indaial em Santa Catarina, sendo que o processo de
licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas
em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 29 de março de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Decreto n° 907/2017 e 1811/2019
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 414/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1205-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE MASSARADUBA o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo
de validade até 29/03/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, inscrito no CNPJ nº 83.102.483/0001-62,
para a atividade de Pavimentação asfáltica - 1,87 km de extensão - Estrada 1° Braço do Norte, situado na Estrada 1º Braço do Norte, s/nº,
Bairro Primeiro Braço, no Município de Massaranduba em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível
para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital
atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Massaranduba, 29 de março de 2022.
Elaine Cristina Gums Vick
Município de Massaranduba
Portaria n° 968/2020
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 415/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 948-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE POMERODE o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 29/03/2023, formulado pelo empreendimento CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, inscrito no
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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CNPJ nº 76.882.612/0028-37, para a atividade de Planos de saúde, situado na Rua Frederico Weege, nº 35 – Sala 01, Bairro Centro, no
Município de Pomerode em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86
do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Pomerode, 29 de março de 2022.
Município de Pomerode
Portaria n° 22240/2017
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 416/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1130-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RODEIO o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de
validade até 29/03/2023, formulado pelo empreendimento MARIO ARI MOSER FILHO, inscrito no CPF nº 057.081.289-50, para a atividade
de Atividade de desdobro de madeira com Serra-Fita Móvel, situado na Rua Barão do Rio Branco, nº 1648, Bairro Centro, no Município de
Rodeio em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental
do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Rodeio, 29 de março de 2022.
Chaiane Dellagiustina
Município de Rodeio
Portaria n° 10361/2021
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 417/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1207-22-CIM-DAN
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo de validade até 30/03/2023, formulado pelo empreendimento MUNICÍPIO DE INDAIAL, inscrito no CNPJ nº 83.102.798/0001-00, para a atividade
de Implantação do novo sistema viário de acesso à Indaial através da 4ª ponte, situado na Rua Futura Ligação Entre Avenida Brasil e Rua
Minas Gerais, s/nº, Bairro Centro, no Município de Indaial em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível
para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital
atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 30 de março de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Decreto n° 907/2017 e 1811/2019
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CINCATARINA
AP22CIN00100_E-PAL12527_7 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Publicação Nº 3841083

AP22CIN0100
SETIMO TERMO DE APOSTILAMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO
12527/2021-e
ÓRGÃO GERENCIADOR:

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,
FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER, FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR
JOSÉ ATHANAZIO, FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO,
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL DE TREZE TILIAS, FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS, FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS, FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAMIRI, FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUÁ DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE ÁGUAS MORNAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANITÁPOLIS,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS, FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE GUARAMIRIM, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HERVAL
D'OESTE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA, FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE LAGES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONTRAS, FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE XAXIM, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
PAPANDUVA, HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DE
LEBON RÉGIS, HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGÉRIO, MUNICÍPIO DE
ANITÁPOLIS, MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, MUNICÍPIO DE ARABUTÃ,
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, MUNICÍPIO DE ASCURRA, MUNICÍPIO DE
BIGUAÇU, MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, MUNICÍPIO DE BOM
JESUS, MUNICÍPIO DE BOM RETIRO, MUNICÍPIO DE CAÇADOR, MUNICÍPIO
DE CAMBORIÚ, MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAMPOS
NOVOS, MUNICÍPIO DE CAPÃO ALTO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, MUNICÍPIO
DE CATANDUVAS, MUNICÍPIO DE CERRO NEGRO, MUNICÍPIO DE
CORDILHEIRA ALTA, MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS, MUNICÍPIO DE
CORREIA PINTO, MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, MUNICÍPIO DE DONA
EMMA, MUNÍCIPIO DE ERVAL VELHO, MUNICÍPIO DE FRAIBURGO,
MUNICÍPIO DE GASPAR, MUNICÍPIO DE GASPAR, MUNICÍPIO DE GRÃO
PARÁ, MUNICÍPIO DE GUATAMBÚ, MUNICÍPIO DE IBIAM, MUNICÍPIO DE
IBICARÉ, MUNICÍPIO DE IBIRAMA, MUNICÍPIO DE IÇARA, MUNICÍPIO DE
IRINEÓPOLIS, MUNICÍPIO DE ITÁ, MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS, MUNICÍPIO
DE JABORÁ, MUNICÍPIO DE JAGUARUNA, MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL,
MUNICÍPIO DE JOAÇABA, MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS, MUNICÍPIO DE
LAGES, MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE, MUNICÍPIO DE LAURO MULLER,
MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, MUNICÍPIO
DE LINDÓIA DO SUL, MUNICÍPIO DE MAFRA, MUNICÍPIO DE MAREMA,
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, MUNICÍPIO
DE MORRO DA FUMAÇA, MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, MUNICÍPIO DE
NAVEGANTES, MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, MUNICÍPIO DE PAINEL,
MUNICÍPIO DE PALMEIRA, MUNICÍPIO DE PAPANDUVA, MUNICÍPIO DE
PASSOS MAIA, MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES, MUNICÍPIO DE PERITIBA,
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, MUNICÍPIO DE PIRATUBA, MUNICÍPIO DE
PLANALTO ALEGRE, MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE, MUNICÍPIO DE
PONTE SERRADA, MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO, MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO, MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO,
MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS, MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, MUNICÍPIO
DE RIO DOS CEDROS, MUNICÍPIO DE RIO RUFINO, MUNICÍPIO DE SALETE,
MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA, MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA,
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL, MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA,
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO,
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, MUNICÍPIO DE SEARA,
MUNICÍPIO DE TANGARÁ, MUNICÍPIO DE TIMBÓ GRANDE, MUNICÍPIO DE
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TREZE TÍLIAS, MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL, MUNICÍPIO DE UNIÃO
DO OESTE, MUNICÍPIO DE URUBICI, MUNICÍPIO DE URUPEMA, MUNICÍPIO
DE VIDAL RAMOS, MUNICÍPIO DE VIDEIRA, MUNICÍPIO DE XAXIM.
NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
AT21CIN113767, AT22CIN014122, AT21CIN113796, AT21CIN113821,
AT22CIN015803, AT21CIN113818, AT21CIN1274218, AT21CIN113848,
AT21CIN113871, AT21CIN113804, AT21CIN113813, AT21CIN113795,
AT21CIN113847, AT21CIN113809, AT21CIN113783, AT21CIN113832,
AT21CIN113823, AT21CIN113787, AT21CIN113785, AT21CIN113860,
AT21CIN113769, AT21CIN113768, AT21CIN113812, AT21CIN113806,
AT21CIN113863, AT21CIN116835, AT21CIN113827, AT21CIN113872,
AT21CIN113869, AT21CIN113801, AT22CIN021290, AT21CIN113757,
AT21CIN113844, AT22CIN016884, AT21CIN113794, AT21CIN113853,
AT21CIN113791, AT21CIN113799, AT21CIN113846, AT22CIN002840,
AT21CIN113815, AT21CIN113852, AT21CIN113772, AT21CIN113826,
AT21CIN113781, AT21CIN113755, AT22CIN015804, AT22CIN019811,
AT22CIN016886, AT21CIN113828, AT21CIN113758, AT21CIN113777,
AT21CIN113874, AT21CIN116821, AT21CIN113790, AT21CIN113773,
AT21CIN113866, AT21CIN113802, AT21CIN113843, AT21CIN1278151,
AT21CIN113782, AT21CIN113780, AT21CIN113831, AT21CIN113805,
AT21CIN120997, AT21CIN113759, AT21CIN113836, AT21CIN113814,
AT22CIN016360, AT21CIN113819, AT21CIN1273755, AT21CIN113770,
AT21CIN113834, AT21CIN113865, AT22CIN003418, AT21CIN113841,
AT21CIN113870, AT21CIN113829, AT21CIN113858, AT21CIN113798,
AT21CIN113864, AT21CIN113835, AT21CIN113761, AT21CIN113779,
AT21CIN113851, AT21CIN113786, AT21CIN113778, AT21CIN113861,
AT22CIN018123, AT21CIN113810, AT21CIN113762, AT21CIN113862,
AT21CIN113833, AT21CIN113859, AT21CIN113830, AT21CIN113792,
AT22CIN005933, AT21CIN113868, AT21CIN113797, AT21CIN126528,
AT21CIN113854, AT22CIN001267, AT21CIN113840, AT21CIN113764,
AT21CIN113765, AT21CIN113788, AT21CIN113856, AT21CIN120756,
AT21CIN113807, AT21CIN113839, AT21CIN113855, AT21CIN113766,
AT21CIN113784.
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com
fornecimento parcelado de Alimentos não perecíveis e Correlatos.
14/10/2022
e-PAL nº 12527/2021 – Pregão, na forma Eletrônica, nº 0047/2021 –
Registro de Preço

Art. 1º - Fica alterado por apostilamento o valor do item das Atas de Registro de Preços em epígrafe, conforme
tabela abaixo:

ITEM

UNIDADE

175

Unidade

213

Lata

DESCRIÇÃO
Óleo de soja refinado. Garrafa
pet de 900 ml. Especificações
mínimas conforme folha de
dados. (CIN14952)
Sardinha em óleo. Lata de no
mínimo 125 g. (CIN14964)

VALOR
ANTERIOR

VALOR
ATUALIZADO

R$ 8,90

R$ 11,40

R$ 5,08

R$ 5,20

Art. 2º - O presente termo de apostilamento tem como base a Decisão Administrativa do pedido de Reequilíbrio
Econômico-Financeiro do fornecedor NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em 13/04/2022.
Art. 3º - Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições constantes das Atas de Registro de Preços que
não colidirem com as modificações no presente instrumento.
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Florianópolis (SC), 19 de abril de 2022.

ELÓI RÖNNAU
DIRETOR EXECUTIVO
Órgão Gerenciador

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020
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AP22CIN0097_E-PAL5665_37 - LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA

Publicação Nº 3841074

AP22CIN0097
TRIGÉSIMO SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO 5665/2021-e
ÓRGÃO GERENCIADOR:

VALIDADE FINAL ARP:

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, MUNICÍPIO DE APIÚNA, MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, MUNICÍPIO DE
DONA EMMA, MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, MUNICÍPIO DE IPUMIRIM, MUNICÍPIO DE LAGES,
MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE, MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS, MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL, MUNICÍPIO DE MAJOR
VIEIRA, MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, MUNICÍPIO DE ORLEANS, MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, MUNICÍPIO DE
PAPANDUVA, MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES, MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS, MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, MUNICÍPIO DE SALETE, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO
OESTE, MUNICÍPIO DE SEARA, MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS, MUNICÍPIO DE URUBICI, MUNICÍPIO DE VARGEÃO, MUNICÍPIO DE VIDEIRA, MUNICÍPIO DE XAXIM.
LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA
AT21CIN060599, AT21CIN060877, AT21CIN060619, AT21CIN060910, AT21CIN060606, AT21CIN060878, AT21CIN060589,
AT21CIN060898, AT21CIN060647, AT21CIN060885, AT21CIN060636, AT21CIN060592, AT21CIN060648, AT21CIN095874,
AT21CIN060887, AT21CIN060876, AT21CIN060894, AT21CIN060908, AT21CIN1275072, AT21CIN060609, AT21CIN060596,
AT21CIN060886, AT21CIN060884, AT21CIN060906, AT21CIN060618, AT22CIN016341, AT21CIN060891, AT21CIN060641,
AT21CIN060622, AT21CIN095717, AT22CIN021019.
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de Equipamentos de Informática,
Eletrônicos e Correlatos.
03/08/2022

LICITAÇÃO:

e-PAL nº 5665/2021 – Pregão, na forma Eletrônica, nº 0029/2021 – Registro de Preço

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

FORNECEDOR:

ATA:

OBJETO:

Art. 1º - Fica alterado por apostilamento a marca do item das Atas de Registro de Preços em epígrafe, conforme tabela abaixo:
ITEM

UNIDADE

DESCRIÇÃO

MARCA
ANTERIOR

MARCA
ATUALIZADA

181

Unidade

Projetor interativo (resolução nativa: wxga; brilho: 3500 lumens;
portas: 03 hdmi e 02 vga; conectividade: fast ethernet e wi-fi; curta
distância) (CIN14494)

EPSON / BRIGHTLINK 695WI EPSON / BRIGHTLINK 725WI

Art. 2º - O presente termo de apostilamento tem como base resposta à correspondência enviada em 30/03/2022 pela empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA.
Art. 3º - Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições constantes das Atas de Registro de Preços que não colidirem com as modificações no presente instrumento.
Florianópolis (SC), 18 de abril de 2022.
ELÓI RÖNNAU
DIRETOR EXECUTIVO
Órgão Gerenciador
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº
14.063/2020

AP22CIN0098_E-PAL 9466_8 - R.S. IMPORTS EIRELI

Publicação Nº 3841078

AP22CIN0098
OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO 9466/2021-e
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
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CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA, FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR JOSÉ ATHANAZIO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABELARDO LUZ, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS, FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUÁ DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CAMPOS NOVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONTRAS, FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO, FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA,
MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA, MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE CAÇADOR, MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS,
MUNICÍPIO DE CAPINZAL, MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, MUNICÍPIO DE DONA EMMA, MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES, MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, MUNICÍPIO DE GUATAMBÚ, MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE, MUNICÍPIO DE IBIAM, MUNICÍPIO DE IBIRAMA, MUNICÍPIO DE IÇARA, MUNICÍPIO DE IMBUIA, MUNICÍPIO DE ITAPOÁ,
ÓRGÃO PARTICIPANTE:
MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, MUNICÍPIO DE JOAÇABA, MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS, MUNICÍPIO DE LAGES, MUNICÍPIO
DE LAJEADO GRANDE, MUNICÍPIO DE LAURO MULLER, MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS, MUNICÍPIO DE LUZERNA, MUNICÍPIO
DE MATOS COSTA, MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE, MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, MUNICÍPIO DE ORLEANS, MUNICÍPIO DE OURO VERDE, MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA, MUNICÍPIO DE PERITIBA, MUNICÍPIO DE
PETROLÂNDIA, MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE, MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, MUNICÍPIO DE QUILOMBO, MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, MUNICÍPIO DE SALETE,
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, MUNICÍPIO DE
SÃO LOURENÇO DO OESTE, MUNICÍPIO DE SEARA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ, MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS, MUNICÍPIO DE
URUBICI, MUNICÍPIO DE VARGEÃO, MUNICÍPIO DE XANXERÊ, MUNICÍPIO DE XAVANTINA, MUNICÍPIO DE XAXIM, MUNICÍPIO
DE ZORTÉA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ – SC.
FORNECEDOR:
R.S. IMPORTS EIRELI
AT22CIN005761, AT21CIN103683, AT21CIN103686, AT21CIN103702, AT21CIN103734, AT21CIN103709, AT21CIN103682,
AT21CIN103722, AT21CIN103704, AT21CIN103706, AT21CIN103694, AT21CIN103698, AT22CIN013810, AT21CIN103665,
AT21CIN103707, AT21CIN103678, AT21CIN103656, AT21CIN103681, AT21CIN122759, AT21CIN103666, AT21CIN103708,
AT21CIN103672, AT21CIN103654, AT21CIN103721, AT21CIN103710, AT21CIN103696, AT21CIN103657, AT22CIN001674,
AT21CIN103719, AT21CIN103728, AT21CIN103688, AT21CIN103703, AT21CIN103671, AT21CIN103670, AT21CIN103713,
ATA:
AT21CIN103692, AT22CIN014209, AT21CIN103658, AT21CIN103667, AT21CIN103659, AT21CIN103723, AT21CIN103664,
AT21CIN103715, AT21CIN103705, AT21CIN103685, AT21CIN103687, AT21CIN103716, AT22CIN001530, AT21CIN103660,
AT21CIN103675, AT21CIN103669, AT21CIN103724, AT21CIN103714, AT21CIN103674, AT21CIN103712, AT21CIN103731,
AT22CIN013769, AT21CIN103729, AT21CIN103676, AT21CIN103718, AT21CIN103662, AT21CIN119715, AT21CIN103695,
AT21CIN103677, AT21CIN103684, AT21CIN103697, AT22CIN010580, AT21CIN126064, AT22CIN010581.
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de Rede de dados, Servidores e CorreOBJETO:
latos.
VALIDADE FINAL ARP: 05/09/2022
LICITAÇÃO:

e-PAL nº 9466/2021 – Pregão, na forma Eletrônica, nº 0037/2021 – Registro de Preço

Art. 1º - Fica alterado por apostilamento o valor do item das Atas de Registro de Preços em epígrafe, conforme tabela abaixo:
VALOR
ANTERIOR

VALOR
ATUALIZADO

ITEM

UNIDADE

DESCRIÇÃO

48

Unidade

Rack de piso (altura: 44u; profundidade: 1070mm; fechado) (CIN12484) R$ 2.470,00

R$ 2.603,38

49

Unidade

Rack de piso (altura: 40u; profundidade: 1070mm; fechado) (CIN12482) R$ 2.410,00

R$ 2.697,75

50

Unidade

Rack de piso (altura: 40u; profundidade: 570mm; fechado) (CIN12481)

R$ 1.670,00

R$ 1.760,18

52

Unidade

Rack de piso (altura: 36u; profundidade: 570mm; fechado) (CIN12479)

R$ 1.640,00

R$ 1.728,56

55

Unidade

Rack de parede (altura: 08u; profundidade: 570mm) (CIN12476)

R$ 400,00

R$ 441,00

Art. 2º - O presente termo de apostilamento tem como base a Decisão Administrativa do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do
fornecedor R.S. IMPORTS EIRELI em 12/04/2022.
Art. 3º - Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições constantes das Atas de Registro de Preços que não colidirem com as modificações no presente instrumento.
Florianópolis (SC), 18 de abril de 2022.
ELÓI RÖNNAU
DIRETOR EXECUTIVO
Órgão Gerenciador
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº
14.063/2020
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AP22CIN0099_E-PAL 5665_38 - COMPUTECH INFORMÁTICA LTDA

Publicação Nº 3841080

AP22CIN0099
TRIGÉSIMO OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO 5665/2021-e
ÓRGÃO GERENCIADOR:

VALIDADE FINAL ARP:

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO, CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUI, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
LONTRAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, MUNICÍPIO DE APIÚNA, MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS,
MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, MUNICÍPIO DE DONA EMMA, MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, MUNICÍPIO DE IBICARÉ, MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, MUNICÍPIO DE JAGUARUNA, MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS, MUNICÍPIO DE LAGES, MUNICÍPIO
DE LAJEADO GRANDE, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, MUNICÍPIO DE LONTRAS, MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO, MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, MUNICÍPIO DE ORLEANS, MUNICÍPIO DE OTACÍLIO
COSTA, MUNICÍPIO DE PERITIBA, MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO, MUNICÍPIO DE
RIO DAS ANTAS, MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA, MUNICÍPIO DE SALETE, MUNICÍPIO DE
SALTO VELOSO, MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA, MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA,
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, MUNICÍPIO DE SEARA, MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS, MUNICÍPIO DE UNIÃO
DO OESTE.
COMPUTECH INFORMÁTICA LTDA
AT22CIN040591, AT22CIN040594, AT22CIN040597, AT22CIN040598, AT22CIN040599, AT22CIN040602, AT22CIN040605,
AT22CIN040606, AT22CIN040610, AT22CIN040613, AT22CIN040614, AT22CIN040615, AT22CIN040617, AT22CIN040620,
AT22CIN040621, AT22CIN040623, AT22CIN040627, AT22CIN040628, AT22CIN040630, AT22CIN040632, AT22CIN040636,
AT22CIN040637, AT22CIN040640, AT22CIN040641, AT22CIN040643, AT22CIN040645, AT22CIN040649, AT22CIN040651,
AT22CIN040655, AT22CIN040658, AT22CIN040659, AT22CIN040662, AT22CIN040663, AT22CIN040664, AT22CIN040666,
AT22CIN040667, AT22CIN040669, AT22CIN040671, AT22CIN040673, AT22CIN040676, AT22CIN040678.
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de Equipamentos de Informática,
Eletrônicos e Correlatos.
03/08/2022

LICITAÇÃO:

e-PAL nº 5665/2021 – Pregão, na forma Eletrônica, nº 0029/2021 – Registro de Preço

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

FORNECEDOR:

ATA:

OBJETO:

Art. 1º - Fica alterado por apostilamento a marca do item das Atas de Registro de Preços em epígrafe, conforme tabela abaixo:
ITEM

UNIDADE

DESCRIÇÃO

MARCA
ANTERIOR

MARCA
ATUALIZADA

174

Unidade

Placa mãe para computador
(suporta processadores intel
de 10ª geração) (CIN14432)

ASUS / B460M-PLUS

GIGABYTE / B560M-DS3H-V2

Art. 2º - O presente termo de apostilamento tem como base resposta à correspondência enviada em 14/04/2022 pela empresa COMPUTECH
INFORMÁTICA LTDA.
Art. 3º - Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições constantes das Atas de Registro de Preços que não colidirem com as modificações no presente instrumento.
Florianópolis (SC), 19 de abril de 2022.
ELÓI RÖNNAU
DIRETOR EXECUTIVO
Órgão Gerenciador
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº
14.063/2020

AT22CIN021335-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA-ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA-PAL0000082022

Publicação Nº 3841370

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021335
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
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VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN021372-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
LTDA-PAL0000082022

Publicação Nº 3841380

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021372
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN021480-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA-BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELIPAL0000082022

Publicação Nº 3841374

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021480
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA
FORNECEDOR: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN021518-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELIPAL0000082022

Publicação Nº 3841384

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021518
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
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MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN021539-MUNICÍPIO DE CAÇADOR-BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI-PAL0000082022

Publicação Nº 3841376

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021539
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE CAÇADOR
FORNECEDOR: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: MUNICÍPIO DE CAÇADOR, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN021661-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-DENTAL OESTE EIRELI EPP-PAL0000082022

Publicação Nº 3841382

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021661
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: DENTAL OESTE EIRELI EPP
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN021804-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-DENTAL PREMIUM LTDA-PAL0000082022

Publicação Nº 3841392

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021804
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: DENTAL PREMIUM LTDA
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN021946-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-DENTAL PRIME-PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
MÉDICOS HOSPIT-PAL0000082022

Publicação Nº 3841377

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021946
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: DENTAL PRIME-PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN022073-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA ME-PAL0000082022

Publicação Nº 3841388

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN022073
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN022207-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-EDISON LUIZ SCHONHORST-PAL0000082022

Publicação Nº 3841393

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN022207
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: EDISON LUIZ SCHONHORST
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN022348-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELIPAL0000082022

Publicação Nº 3841381

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN022348
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN022477-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDAPAL0000082022

Publicação Nº 3841378

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN022477
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN022528-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA-FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIR-PAL0000082022

Publicação Nº 3841371

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN022528
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA
FORNECEDOR: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN022562-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE
INSTRUMENTOS CIR-PAL0000082022

Publicação Nº 3841379

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN022562
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN022673-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-FISIU EQUIPAMENTOS LTDA-PAL0000082022

Publicação Nº 3841391

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN022673
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: FISIU EQUIPAMENTOS LTDA
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN022758-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA-IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDAPAL0000082022

Publicação Nº 3841373

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN022758
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA
FORNECEDOR: IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2727

AT22CIN022784-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDAPAL0000082022

Publicação Nº 3841395

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN022784
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN022886-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI-PAL0000082022

Publicação Nº 3841383

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN022886
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN023027-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-LA DALLA PORTA JUNIOR EPPPAL0000082022

Publicação Nº 3841390

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN023027
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: LA DALLA PORTA JUNIOR EPP
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN023162-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDAPAL0000082022

Publicação Nº 3841389

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN023162
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN023266-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA-MULTIFARMA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.-PAL0000082022

Publicação Nº 3841375

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN023266
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA
FORNECEDOR: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN023300-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA.-PAL0000082022

Publicação Nº 3841394

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN023300
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN023379-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA-ODONTOMEDI - PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES-PAL0000082022

Publicação Nº 3841372

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN023379
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA
FORNECEDOR: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN023418-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
E HOSPITALARES-PAL0000082022

Publicação Nº 3841385

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN023418
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN023562-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-POSSATTO & POSSATTO LTDAPAL0000082022

Publicação Nº 3841387

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN023562
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: POSSATTO & POSSATTO LTDA
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN023671-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO
MÉDICO LTDA-PAL0000082022

Publicação Nº 3841525

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN023671
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 28/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN024321-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-3S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA
EIRELI-PAL0000022022

Publicação Nº 3841293

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN024321
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: 3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN024507-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ABDON BATISTA SC-ALFA COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO-PAL0000022022

Publicação Nº 3841301

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN024507
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ABDON BATISTA SC
FORNECEDOR: ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ABDON BATISTA SC, durante o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN024827-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO
ATACADISTA DE -PAL0000022022

Publicação Nº 3841288

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN024827
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN025042-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDAPAL0000022022

Publicação Nº 3841287

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN025042
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN025165-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ABDON BATISTA SC-EMBRAST INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841300

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN025165
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ABDON BATISTA SC
FORNECEDOR: EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ABDON BATISTA SC, durante o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN025226-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAPAL0000022022

Publicação Nº 3841305

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN025226
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN025437-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-G PLÁSTICOS COMÉRCIO VAREJISTA E
ATACADISTA DE PLÁ-PAL0000022022

Publicação Nº 3841289

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN025437
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: G PLÁSTICOS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN025774-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-GNB COMÉRCIO ATACADISTA LTDAPAL0000022022

Publicação Nº 3841306

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN025774
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: GNB COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN026055-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO LOPES-J&E COMÉRCIO ATACADISTA LTDAPAL0000022022

Publicação Nº 3841298

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN026055
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO LOPES
FORNECEDOR: J&E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO LOPES, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN026178-MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO-J&E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841302

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN026178
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
FORNECEDOR: J&E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN026186-MUNICÍPIO DE PAULO LOPES-J&E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841297

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN026186
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE PAULO LOPES
FORNECEDOR: J&E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE PAULO LOPES, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN026319-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDAPAL0000022022

Publicação Nº 3841342

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN026319
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN026519-MUNICÍPIO DE CAÇADOR-L&S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-PAL0000022022

Publicação Nº 3841284

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN026519
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE CAÇADOR
FORNECEDOR: L&S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE CAÇADOR, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN026590-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-L.P. DE BORBA & CIA LTDA-PAL0000022022
Publicação Nº 3841294

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN026590
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: L.P. DE BORBA & CIA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN026753-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA-LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841282

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN026753
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA
FORNECEDOR: LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA, durante o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN026794-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841290

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN026794
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN026835-MUNICÍPIO DE CAÇADOR-LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841283

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN026835
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE CAÇADOR
FORNECEDOR: LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE CAÇADOR, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN027032-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL
LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841291

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN027032
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN027066-MUNICÍPIO DE CAÇADOR-LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-PAL0000022022
Publicação Nº 3841285

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN027066
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE CAÇADOR
FORNECEDOR: LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE CAÇADOR, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN027241-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORAPAL0000022022

Publicação Nº 3841292

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN027241
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN027272-MUNICÍPIO DE CAÇADOR-M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841286

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN027272
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE CAÇADOR
FORNECEDOR: M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE CAÇADOR, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN027518-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA EIREL-PAL0000022022

Publicação Nº 3841303

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN027518
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN027713-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-SEBOLD INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDAPAL0000022022

Publicação Nº 3841304

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN027713
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: SEBOLD INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN027879-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ABDON BATISTA SC-SOMA COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841299

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN027879
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ABDON BATISTA SC
FORNECEDOR: SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ABDON BATISTA SC, durante o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN028366-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS-SURFLUX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS E ILU-PAL0000022022

Publicação Nº 3841296

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN028366
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: SURFLUX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 29/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN029097-MUNICÍPIO DE CAÇADOR-METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTPAL0000032022

Publicação Nº 3841367

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN029097
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE CAÇADOR
FORNECEDOR: METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
PAL: 000003/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0004/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 30/03/2022 a 15/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE CAÇADOR, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 30/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN029363-MUNICÍPIO DE CAÇADOR-CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI-PAL0000012022

Publicação Nº 3841364

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN029363
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE CAÇADOR
FORNECEDOR: CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
PAL: 000001/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0003/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
CESTAS DE ALIMENTOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO
DE CAÇADOR, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 31/03/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032388-BOTUVERÁ-EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841307

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032388
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ
FORNECEDOR: EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 07/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 07/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032543-ITAPIRANGA-J&E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841308

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032543
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
FORNECEDOR: J&E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 08/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 08/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN032657-MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO-SOMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-PAL0000032022

Publicação Nº 3841368

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032657
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO
FORNECEDOR: SOMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
PAL: 000003/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0004/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 15/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032662-PETROLÂNDIA-ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA-PAL0000082022

Publicação Nº 3841407

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032662
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032663-PETROLÂNDIA-BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI-PAL0000082022

Publicação Nº 3841406

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032663
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA
FORNECEDOR: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN032664-PETROLÂNDIA-DENTAL OESTE EIRELI EPP-PAL0000082022

Publicação Nº 3841398

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032664
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA
FORNECEDOR: DENTAL OESTE EIRELI EPP
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032665-PETROLÂNDIA-DENTAL PREMIUM LTDA-PAL0000082022

Publicação Nº 3841404

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032665
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA
FORNECEDOR: DENTAL PREMIUM LTDA
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032666-PETROLÂNDIA-DENTAL
PAL0000082022

PRIME-PRODUTOS

ODONTOLÓGICOS

MÉDICOS

HOSPIT-

Publicação Nº 3841401

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032666
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA
FORNECEDOR: DENTAL PRIME-PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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ODONTOLOGICOS

LTDA

ME-

Publicação Nº 3841402

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032667
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA
FORNECEDOR: DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032668-BOTUVERÁ-ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-PAL0000082022

Publicação Nº 3841396

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032668
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ
FORNECEDOR: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032669-PETROLÂNDIA-ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-PAL0000082022

Publicação Nº 3841397

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032669
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA
FORNECEDOR: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN032670-PETROLÂNDIA-IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-PAL0000082022

Publicação Nº 3841405

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032670
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA
FORNECEDOR: IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032671-PETROLÂNDIA-ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI-PAL0000082022

Publicação Nº 3841399

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032671
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA
FORNECEDOR: ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032672-PETROLÂNDIA-MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0000082022

Publicação Nº 3841403

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032672
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA
FORNECEDOR: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN032673-PETROLÂNDIA-MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.-PAL0000082022

Publicação Nº 3841408

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032673
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA
FORNECEDOR: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032674-PETROLÂNDIA-ODONTOMEDI
PAL0000082022

-

PRODUTOS

ODONTOLÓGICOS

E

HOSPITALARESPublicação Nº 3841409

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032674
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA
FORNECEDOR: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032676-PETROLÂNDIA-POSSATTO & POSSATTO LTDA-PAL0000082022

Publicação Nº 3841400

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032676
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA
FORNECEDOR: POSSATTO & POSSATTO LTDA
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN032761-MUNICÍPIO DE ORLEANS-ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COPAL0000022022

Publicação Nº 3841316

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032761
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE ORLEANS
FORNECEDOR: ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE ORLEANS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032764-IMBITUBA-SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841318

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032764
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IMBITUBA
FORNECEDOR: SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE IMBITUBA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032830-CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS-ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,
LIMPEZA E CO-PAL0000022022

Publicação Nº 3841313

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032830
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS
FORNECEDOR: ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN032834-CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS-CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO
ATACADISTA DE -PAL0000022022

Publicação Nº 3841311

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032834
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS
FORNECEDOR: CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032838-CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS-DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDAPAL0000022022

Publicação Nº 3841312

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032838
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS
FORNECEDOR: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032839-CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS-EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAPAL0000022022

Publicação Nº 3841314

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032839
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS
FORNECEDOR: EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN032840-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NAVEGANTES-EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841315

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032840
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NAVEGANTES
FORNECEDOR: EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NAVEGANTES, durante o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032842-CORDILHEIRA ALTA-EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841309

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032842
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA
FORNECEDOR: EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032843-JARAGUÁ DO SUL-EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841317

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032843
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
FORNECEDOR: EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN032857-CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS-LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAPAL0000022022

Publicação Nº 3841310

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032857
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS
FORNECEDOR: LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032953-ITAIÓPOLIS-MICROFORT INFORMATICA LTDA-PAL0000092022

Publicação Nº 3841411

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032953
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS
FORNECEDOR: MICROFORT INFORMATICA LTDA
PAL: 000009/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0006/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 23/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
IMPRESSORAS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE
ITAIÓPOLIS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032954-SANTA ROSA DO SUL-REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS
-PAL0000092022

Publicação Nº 3841412

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032954
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL
FORNECEDOR: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
PAL: 000009/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0006/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 23/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de IMPRESSORAS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SANTA
ROSA DO SUL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN032955-SANTA ROSA DO SUL-REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS
-PAL0000092022

Publicação Nº 3841413

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032955
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL
FORNECEDOR: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
PAL: 000009/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0006/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 11/04/2022 a 23/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de IMPRESSORAS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SANTA
ROSA DO SUL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 11/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN032991-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841462

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032991
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN033315-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841443

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN033315
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN033427-MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS-ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDAPAL0000122022

Publicação Nº 3841508

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN033427
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN033482-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA-PAL0000122022
Publicação Nº 3841452

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN033482
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN033570-MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS-AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841499

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN033570
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
FORNECEDOR: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN033617-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATE-PAL0000122022

Publicação Nº 3841450

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN033617
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN033710-MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS-ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE
MATE-PAL0000122022

Publicação Nº 3841501

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN033710
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
FORNECEDOR: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN033775-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDAPAL0000122022

Publicação Nº 3841456

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN033775
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN033863-MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS-BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-PAL0000122022
Publicação Nº 3841529

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN033863
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
FORNECEDOR: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN033913-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIR-PAL0000122022

Publicação Nº 3841464

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN033913
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034024-MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS-BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIR-PAL0000122022

Publicação Nº 3841511

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034024
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
FORNECEDOR: BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN034213-MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-BMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
- EPP-PAL0000122022

Publicação Nº 3841424

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034213
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
FORNECEDOR: BMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034243-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL-BMI PROSPER EIRELI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841493

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034243
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL
FORNECEDOR: BMI PROSPER EIRELI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034249-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-BMI PROSPER EIRELIPAL0000122022

Publicação Nº 3841470

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034249
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
FORNECEDOR: BMI PROSPER EIRELI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN034287-MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-BMI PROSPER EIRELI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841422

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034287
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
FORNECEDOR: BMI PROSPER EIRELI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034292-MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA-BMI PROSPER EIRELI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841517

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034292
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA
FORNECEDOR: BMI PROSPER EIRELI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034314-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL
LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841459

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034314
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN034394-MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS-BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDAPAL0000122022

Publicação Nº 3841500

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034394
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
FORNECEDOR: BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034415-VIDAL RAMOS-BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841434

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034415
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS
FORNECEDOR: BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034576-MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841421

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034576
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
FORNECEDOR: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN034705-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-CIRUPAR - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS CIRÚRGI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841448

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034705
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: CIRUPAR - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034897-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAPAL0000122022

Publicação Nº 3841474

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034897
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034898-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841479

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034898
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN034901-FMS GUARAMIRIM-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841513

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034901
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034902-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAPAL0000122022

Publicação Nº 3841449

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034902
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034908-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841487

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034908
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN034914-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO -COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841482

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034914
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO , durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034918-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841472

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034918
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034932-MUNICÍPIO
PAL0000122022

DE

ANTÔNIO

CARLOS-COMERCIAL

CIRURGICA

RIOCLARENSE

LTDA-

Publicação Nº 3841489

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034932
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN034933-APIÚNA-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841521

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034933
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE APIÚNA
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE APIÚNA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034941-DONA EMMA-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841420

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034941
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE DONA EMMA
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE DONA EMMA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034946-GUATAMBÚ-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841510

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034946
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE GUATAMBÚ
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE GUATAMBÚ, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN034948-IBIRAMA-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841524

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034948
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IBIRAMA
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE IBIRAMA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034951-IPIRA-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841519

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034951
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IPIRA
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE IPIRA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034971-MUNICÍPIO
PAL0000122022

DE

RIO

DOS

CEDROS-COMERCIAL

CIRURGICA

RIOCLARENSE

LTDA-

Publicação Nº 3841503

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034971
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN034978-SÃO JOÃO DO SUL-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841523

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034978
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034979-SÃO JOSÉ DO CERRITO-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841514

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034979
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN034983-MUNICÍPIO
PAL0000122022

DE

VARGEM

BONITA-COMERCIAL

CIRURGICA

RIOCLARENSE

LTDA-

Publicação Nº 3841518

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034983
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN034984-VIDAL RAMOS-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841436

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034984
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN035516-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-DISQUEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALAR LTD-PAL0000122022

Publicação Nº 3841457

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN035516
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: DISQUEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN035523-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL-DISQUEMED DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALAR LTD-PAL0000122022

Publicação Nº 3841484

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN035523
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL
FORNECEDOR: DISQUEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN035690-MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS-EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-PAL0000122022
Publicação Nº 3841495

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN035690
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
FORNECEDOR: EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN035743-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841451

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN035743
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN035750-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL-FENIX COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841483

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN035750
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL
FORNECEDOR: FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN035802-MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS-FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAPAL0000122022

Publicação Nº 3841502

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN035802
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
FORNECEDOR: FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN035871-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841465

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN035871
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036232-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL-HILEON CESAR SUCATELLI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841475

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036232
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL
FORNECEDOR: HILEON CESAR SUCATELLI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3841429

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036235
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
FORNECEDOR: HILEON CESAR SUCATELLI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036236-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-HILEON CESAR SUCATELLI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841461

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036236
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: HILEON CESAR SUCATELLI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036253-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-HILEON CESAR SUCATELLIPAL0000122022

Publicação Nº 3841471

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036253
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
FORNECEDOR: HILEON CESAR SUCATELLI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN036277-MUNICÍPIO DE CATANDUVAS-HILEON CESAR SUCATELLI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841491

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036277
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
FORNECEDOR: HILEON CESAR SUCATELLI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036315-SÃO CRISTOVÃO DO SUL-HILEON CESAR SUCATELLI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841428

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036315
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL
FORNECEDOR: HILEON CESAR SUCATELLI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036318-SÃO JOSÉ DO CERRITO-HILEON CESAR SUCATELLI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841432

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036318
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
FORNECEDOR: HILEON CESAR SUCATELLI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN036326-MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA-HILEON CESAR SUCATELLI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841427

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036326
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA
FORNECEDOR: HILEON CESAR SUCATELLI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036327-VIDAL RAMOS-HILEON CESAR SUCATELLI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841437

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036327
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS
FORNECEDOR: HILEON CESAR SUCATELLI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036345-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL-INOVAMED HOSPITALAR LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841476

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036345
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3841480

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036346
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036349-FMS GUARAMIRIM-INOVAMED HOSPITALAR LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841512

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036349
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036350-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-INOVAMED HOSPITALAR LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841444

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036350
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN036358-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL-INOVAMED HOSPITALAR LTDAPAL0000122022

Publicação Nº 3841488

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036358
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036366-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO -INOVAMED HOSPITALAR LTDAPAL0000122022

Publicação Nº 3841481

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036366
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO , durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036368-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-INOVAMED HOSPITALAR LTDAPAL0000122022

Publicação Nº 3841468

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036368
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN036380-MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS-INOVAMED HOSPITALAR LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841490

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036380
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036381-APIÚNA-INOVAMED HOSPITALAR LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841522

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036381
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE APIÚNA
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE APIÚNA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036391-MUNICÍPIO DE CATANDUVAS-INOVAMED HOSPITALAR LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841478

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036391
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3841431

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036394
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036396-DONA EMMA-INOVAMED HOSPITALAR LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841426

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036396
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE DONA EMMA
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE DONA EMMA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036399-GUATAMBÚ-INOVAMED HOSPITALAR LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841509

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036399
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE GUATAMBÚ
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE GUATAMBÚ, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3841528

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036401
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IBIRAMA
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE IBIRAMA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036405-IPIRA-INOVAMED HOSPITALAR LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841520

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036405
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IPIRA
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE IPIRA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036427-MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS-INOVAMED HOSPITALAR LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841504

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036427
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN036437-SÃO JOÃO BATISTA-INOVAMED HOSPITALAR LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841516

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036437
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036438-SÃO JOSÉ DO CERRITO-INOVAMED HOSPITALAR LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841515

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036438
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036439-MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-INOVAMED HOSPITALAR LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841467

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036439
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN036605-MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841425

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036605
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
FORNECEDOR: ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036983-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS MÉDI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841445

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036983
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S.A MATRIZ
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN036991-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL-MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS MÉDI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841497

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036991
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL
FORNECEDOR: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S.A MATRIZ
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN037110-MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS MÉDI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841423

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037110
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
FORNECEDOR: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S.A MATRIZ
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN037113-SERRA ALTA-MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI-PAL0000122022
Publicação Nº 3841527

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037113
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
FORNECEDOR: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S.A MATRIZ
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN037121-VIDAL
PAL0000122022

RAMOS-MEDILAR

IMPORTAÇÃO

E

DISTRIBUIÇÃO

DE

PRODUTOS

MÉDI-

Publicação Nº 3841438

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037121
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS
FORNECEDOR: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S.A MATRIZ
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN037280-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LT-PAL0000122022

Publicação Nº 3841441

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037280
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN037388-MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS-METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
LT-PAL0000122022

Publicação Nº 3841506

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037388
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
FORNECEDOR: METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN037428-FMS GUARAMIRIM-MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.-PAL0000122022

Publicação Nº 3841430

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037428
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
FORNECEDOR: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN037429-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES
LTDA.-PAL0000122022

Publicação Nº 3841439

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037429
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN037631-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-ND MEDICAMENTOS LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841458

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037631
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: ND MEDICAMENTOS LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN037638-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL-ND MEDICAMENTOS LTDA-PAL0000122022
Publicação Nº 3841486

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037638
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL
FORNECEDOR: ND MEDICAMENTOS LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN037684-MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-ND MEDICAMENTOS LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841473

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037684
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
FORNECEDOR: ND MEDICAMENTOS LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN037687-VIDAL RAMOS-ND MEDICAMENTOS LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841435

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037687
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS
FORNECEDOR: ND MEDICAMENTOS LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN037710-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
EIRELI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841460

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037710
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN037717-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL-NGD COMERCIO - IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO EIRELI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841485

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037717
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL
FORNECEDOR: NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN037787-MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS-NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELIPAL0000122022

Publicação Nº 3841498

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037787
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
FORNECEDOR: NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN037810-VIDAL RAMOS-NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI-PAL0000122022

Publicação Nº 3841433

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037810
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS
FORNECEDOR: NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN037839-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E
HOSPITALARES-PAL0000122022

Publicação Nº 3841447

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037839
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN037949-MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS-ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E
HOSPITALARES-PAL0000122022

Publicação Nº 3841505

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037949
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
FORNECEDOR: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN037989-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDAPAL0000122022

Publicação Nº 3841446

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037989
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN037991-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL-OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDAPAL0000122022

Publicação Nº 3841492

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037991
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL
FORNECEDOR: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN037997-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-OLIMED MATERIAL HOSPITALAR
LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841469

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037997
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
FORNECEDOR: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN038039-SERRA ALTA-OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841526

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038039
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
FORNECEDOR: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN038130-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-POSSATTO & POSSATTO LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841466

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038130
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: POSSATTO & POSSATTO LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN038267-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-PRÓ CIRÚRGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841440

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038267
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: PRÓ CIRÚRGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN038423-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS
MEDICOS E OD-PAL0000122022

Publicação Nº 3841453

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038423
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN038638-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841454

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038638
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN038718-MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS-RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841496

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038718
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
FORNECEDOR: RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN038753-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-RS MED LTDA-PAL0000122022

Publicação Nº 3841455

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038753
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: RS MED LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN038826-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDAPAL0000122022

Publicação Nº 3841442

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038826
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN038936-MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS-SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-PAL0000122022
Publicação Nº 3841507

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038936
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
FORNECEDOR: SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039287-MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS-UNIVEN HEALTHCARE S.A.-PAL0000122022

Publicação Nº 3841494

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039287
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
FORNECEDOR: UNIVEN HEALTHCARE S.A.
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN039306-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDAPAL0000122022

Publicação Nº 3841463

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039306
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
PAL: 000012/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0012/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 16/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039472-ÁGUAS DE CHAPECÓ-3S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI-PAL0000022022

Publicação Nº 3841321

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039472
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
FORNECEDOR: 3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 12/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039473-ITAPIRANGA-3S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI-PAL0000022022

Publicação Nº 3841325

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039473
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
FORNECEDOR: 3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 12/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN039479-ITAPIRANGA-CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE -PAL0000022022
Publicação Nº 3841324

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039479
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
FORNECEDOR: CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 12/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039481-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FAXINAL DOS GUEDES-EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841323

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039481
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FAXINAL DOS GUEDES
FORNECEDOR: EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 12/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FAXINAL DOS GUEDES, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039484-BALNEÁRIO BARRA DO SUL-J&E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841319

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039484
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL
FORNECEDOR: J&E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 12/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN039491-SAMAE IÇARA-LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841327

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039491
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE IÇARA
FORNECEDOR: LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 12/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE IÇARA, durante o prazo de validade da Ata
de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039494-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FAXINAL DOS GUEDES-SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA EIREL-PAL0000022022

Publicação Nº 3841322

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039494
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FAXINAL DOS GUEDES
FORNECEDOR: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 12/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FAXINAL DOS GUEDES, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039496-SAMAE IÇARA-SURFLUX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILU-PAL0000022022
Publicação Nº 3841326

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039496
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE IÇARA
FORNECEDOR: SURFLUX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 12/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE IÇARA, durante o prazo de validade da Ata
de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN039521-ROMELÂNDIA-CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA-PAL0000092022

Publicação Nº 3841416

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039521
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA
FORNECEDOR: CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA
PAL: 000009/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0006/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 12/04/2022 a 23/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
IMPRESSORAS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE
ROMELÂNDIA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039522-JARDINÓPOLIS-FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA ME-PAL0000092022

Publicação Nº 3841414

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039522
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
FORNECEDOR: FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA ME
PAL: 000009/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0006/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 12/04/2022 a 23/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
IMPRESSORAS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE
JARDINÓPOLIS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039524-MUNICÍPIO DE PALMEIRA-REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS
-PAL0000092022

Publicação Nº 3841415

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039524
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE PALMEIRA
FORNECEDOR: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
PAL: 000009/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0006/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 12/04/2022 a 23/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
IMPRESSORAS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE
PALMEIRA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN039545-MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-L&S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELIPAL0000022022

Publicação Nº 3841320

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039545
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
FORNECEDOR: L&S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 12/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 12/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039631-MUNICÍPIO DE IPUAÇU-LUCIANO PILATTI-PAL0000092022

Publicação Nº 3841417

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039631
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IPUAÇU
FORNECEDOR: LUCIANO PILATTI
PAL: 000009/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0006/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 23/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
IMPRESSORAS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE
IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039632-AURORA-REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS -PAL0000092022

Publicação Nº 3841418

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039632
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE AURORA
FORNECEDOR: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
PAL: 000009/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0006/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 23/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
IMPRESSORAS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE
AURORA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN039750-IMBITUBA-ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO-PAL0000022022

Publicação Nº 3841343

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039750
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IMBITUBA
FORNECEDOR: ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE IMBITUBA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039751-LAURO MULLER-ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO-PAL0000022022
Publicação Nº 3841345

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039751
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE LAURO MULLER
FORNECEDOR: ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE LAURO MULLER, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039752-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO
ATACADISTA DE -PAL0000022022

Publicação Nº 3841334

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039752
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN039753-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO
ATACADISTA DE -PAL0000022022

Publicação Nº 3841335

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039753
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039754-IMBITUBA-CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE -PAL0000022022

Publicação Nº 3841344

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039754
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IMBITUBA
FORNECEDOR: CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE IMBITUBA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039755-MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO-CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA
DE -PAL0000022022

Publicação Nº 3841336

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039755
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO
FORNECEDOR: CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN039757-IMBITUBA-GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER-PAL0000022022

Publicação Nº 3841339

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039757
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IMBITUBA
FORNECEDOR: GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE IMBITUBA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039758-FMS PAPANDUVA-J&E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841349

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039758
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA
FORNECEDOR: J&E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA, durante o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039759-MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO-J&E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841337

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039759
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO
FORNECEDOR: J&E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3841347

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039760
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA, durante o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039761-FMS PAPANDUVA-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841348

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039761
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA, durante o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039762-IMBITUBA-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841338

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039762
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IMBITUBA
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE IMBITUBA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN039763-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAPAL0000022022

Publicação Nº 3841329

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039763
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039764-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAPAL0000022022

Publicação Nº 3841330

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039764
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039765-IMBITUBA-LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841341

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039765
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IMBITUBA
FORNECEDOR: LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE IMBITUBA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN039766-IMBITUBA-LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841340

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039766
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IMBITUBA
FORNECEDOR: LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE IMBITUBA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039767-MODELO-LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841346

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039767
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE MODELO
FORNECEDOR: LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE MODELO, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039768-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORAPAL0000022022

Publicação Nº 3841331

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039768
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN039769-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU-M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORAPAL0000022022

Publicação Nº 3841333

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039769
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU
FORNECEDOR: M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUAÇU, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039770-IMBITUBA-M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841477

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039770
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IMBITUBA
FORNECEDOR: M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE IMBITUBA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN039773-TRÊS BARRAS-SURFLUX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILU-PAL0000022022
Publicação Nº 3841328

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN039773
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS
FORNECEDOR: SURFLUX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 13/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN042166-JOSÉ BOITEUX-CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI-PAL0000012022

Publicação Nº 3841279

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042166
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX
FORNECEDOR: CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
PAL: 000001/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0003/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 14/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
CESTAS DE ALIMENTOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO
DE JOSÉ BOITEUX, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 14/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN042167-SÃO BERNARDINO-CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI-PAL0000012022

Publicação Nº 3841280

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042167
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO
FORNECEDOR: CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
PAL: 000001/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0003/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 14/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
CESTAS DE ALIMENTOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO
DE SÃO BERNARDINO, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 14/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN042168-JOSÉ BOITEUX-MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA-PAL0000012022

Publicação Nº 3841295

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042168
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX
FORNECEDOR: MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
PAL: 000001/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0003/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 14/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
CESTAS DE ALIMENTOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO
DE JOSÉ BOITEUX, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 14/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN042169-UNIÃO DO OESTE-MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA-PAL0000012022

Publicação Nº 3841281

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042169
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FORNECEDOR: MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
PAL: 000001/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0003/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 14/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
CESTAS DE ALIMENTOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO
DE UNIÃO DO OESTE, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 14/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN042233-CIGA-CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE -PAL0000022022

Publicação Nº 3841353

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042233
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
FORNECEDOR: CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 14/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, durante o prazo de validade da Ata
de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 14/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN042234-NAVEGANTESPREV-CASTILHOS
-PAL0000022022

E

GAMBA

CONEXÕES

COMÉRCIO

ATACADISTA

DE

Publicação Nº 3841355

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042234
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES
FORNECEDOR: CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 14/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES, durante o prazo de validade
da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 14/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3841356

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042235
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES
FORNECEDOR: CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 14/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES, durante o prazo de validade
da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 14/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN042237-CIGA-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841352

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042237
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 14/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, durante o prazo de validade da Ata
de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 14/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN042238-NAVEGANTESPREV-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841357

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042238
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 14/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES, durante o prazo de validade
da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 14/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN042239-CIGA-LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841354

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042239
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
FORNECEDOR: LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 14/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, durante o prazo de validade da Ata
de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 14/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN042240-PAINEL-LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841350

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042240
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE PAINEL
FORNECEDOR: LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 14/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE PAINEL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 14/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN042241-RIO RUFINO-M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841359

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042241
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO RUFINO
FORNECEDOR: M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 14/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE RIO RUFINO, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 14/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN042242-CIGA-SURFLUX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILU-PAL0000022022

Publicação Nº 3841351

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042242
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
FORNECEDOR: SURFLUX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 14/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, durante o prazo de validade da Ata
de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 14/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN042243-NAVEGANTESPREV-SURFLUX
PAL0000022022

COMÉRCIO

DE

EQUIPAMENTOS

ELETRÔNICOS

E

ILU-

Publicação Nº 3841358

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042243
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES
FORNECEDOR: SURFLUX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 14/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES, durante o prazo de validade
da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 14/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN042301-FUNDACAO HOSPITALAR HENRIQUE LAGE-ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,
LIMPEZA E CO-PAL0000022022

Publicação Nº 3841361

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042301
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER
FORNECEDOR: ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 18/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 18/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN042302-FUNDACAO HOSPITALAR HENRIQUE LAGE-CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO
ATACADISTA DE -PAL0000022022

Publicação Nº 3841360

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042302
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER
FORNECEDOR: CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 18/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 18/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN042305-FUNDACAO
PAL0000022022

HOSPITALAR

HENRIQUE

LAGE-J&E

COMÉRCIO

ATACADISTA

LTDA-

Publicação Nº 3841362

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042305
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER
FORNECEDOR: J&E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 18/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 18/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN042307-DONA EMMA-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841363

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042307
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE DONA EMMA
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 18/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE DONA EMMA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 18/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN042356-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL-ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
LTDA-PAL0000082022

Publicação Nº 3841410

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042356
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
PAL: 000008/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0011/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 18/04/2022 a 15/04/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 18/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN042430-MUNICÍPIO DE CATANDUVAS-FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA ME-PAL0000092022

Publicação Nº 3841419

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042430
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
FORNECEDOR: FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA ME
PAL: 000009/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0006/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 18/04/2022 a 23/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
IMPRESSORAS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: MUNICÍPIO DE
CATANDUVAS, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 18/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN042594-FMS DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA-DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841386

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042594
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA
FORNECEDOR: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 19/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA, durante o prazo de validade da Ata
de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 19/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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AT22CIN042598-FMS DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0000022022

Publicação Nº 3841365

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042598
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 19/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA, durante o prazo de validade da Ata
de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 19/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN042605-FMS DO MUNICIPIO
ELETRÔNICOS E ILU-PAL0000022022

DE

RIO

FORTUNA-SURFLUX

COMÉRCIO

DE

EQUIPAMENTOS
Publicação Nº 3841366

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042605
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA
FORNECEDOR: SURFLUX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI
PAL: 000002/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0005/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 19/04/2022 a 31/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA, durante o prazo de validade da Ata
de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 19/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

AT22CIN042609-FMS DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA-METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LT-PAL0000032022

Publicação Nº 3841369

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN042609
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA
FORNECEDOR: METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
PAL: 000003/2022 - CINCATARINA
EDITAL: 0004/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO
VIGÊNCIA: 19/04/2022 a 15/03/2023
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de
FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
DATA DA ATA: 19/04/2022
Florianópolis (SC), terça-feira, 19 de abril de 2022
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3840542

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO “e-PAL” Nº 000013/2022 - e
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0016/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSOLIDADA N° ATC000013/2022
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA - CINCATARINA, Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com
personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32 e
com sede na RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT,1885, 13º ANDAR-SALA 1305, CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ BAIRRO CANTO, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS-SC, CEP: 88.070-800, neste ato representado por seu DIRETOR
EXECUTIVO, Sr. ELÓI RONNAU, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e a União, Estado de Santa Catarina e os
Municípios de: Abdon Batista, Abelardo Luz, Agrolândia, Agronômica, Água Doce, Águas de Chapecó, Águas Frias, Águas
Mornas, Alfredo Wagner, Alto Bela Vista, Anchieta, Angelina, Anita Garibaldi, Anitápolis, Antônio Carlos, Apiúna, Arabutã,
Araquari, Araranguá, Armazém, Arroio Trinta, Arvoredo, Ascurra, Atalanta, Aurora, Balneário Arroio do Silva, Balneário Barra
do Sul, Balneário Camboriú, Balneário Gaivota, Balneário Piçarras, Balneário Rincão, Bandeirante, Barra Bonita, Barra Velha,
Bela Vista do Toldo, Belmonte, Benedito Novo, Biguaçu, Blumenau, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Jesus, Bom
Jesus do Oeste, Bom Retiro, Bombinhas, Botuverá, Braço do Norte, Braço do Trombudo, Brunópolis, Brusque, Caçador, Caibi,
Calmon, Camboriú, Campo Alegre, Campo Belo do Sul, Campo Erê, Campos Novos, Canelinha, Canoinhas, Capão Alto,
Capinzal, Capivari de Baixo, Catanduvas, Caxambu do Sul, Celso Ramos, Cerro Negro, Chapadão do Lageado, Chapecó, Cocal
do Sul, Concórdia, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Coronel Martins, Correia Pinto, Corupá, Criciúma, Cunha Porã, Cunhataí,
Curitibanos, Descanso, Dionísio Cerqueira, Dona Emma, Doutor Pedrinho, Entre Rios, Ermo, Erval Velho, Faxinal dos Guedes,
Flor do Sertão, Florianópolis, Formosa do Sul, Forquilhinha, Fraiburgo, Frei Rogério, Galvão, Garopaba, Garuva, Gaspar,
Governador Celso Ramos, Grão Pará, Gravatal, Guabiruba, Guaraciaba, Guaramirim, Guarujá do Sul, Guatambú, Herval
d'Oeste, Ibiam, Ibicaré, Ibirama, Içara, Ilhota, Imaruí, Imbituba, Imbuia, Indaial, Iomerê, Ipira, Iporã do Oeste, Ipuaçu,
Ipumirim, Iraceminha, Irani, Irati, Irineópolis, Itá, Itaiópolis, Itajaí, Itapema, Itapiranga, Itapoá, Ituporanga, Jaborá, Jacinto
Machado, Jaguaruna, Jaraguá do Sul, Jardinópolis, Joaçaba, Joinville, José Boiteux, Jupiá, Lacerdópolis, Lages, Laguna,
Lajeado Grande, Laurentino, Lauro Muller, Lebon Régis, Leoberto Leal, Lindóia do Sul, Lontras, Luiz Alves, Luzerna, Macieira,
Mafra, Major Gercino, Major Vieira, Maracajá, Maravilha, Marema, Massaranduba, Matos Costa, Meleiro, Mirim Doce, Modelo,
Mondaí, Monte Carlo, Monte Castelo, Morro da Fumaça, Morro Grande, Navegantes, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Nova
Trento, Nova Veneza, Novo Horizonte, Orleans, Otacílio Costa, Ouro, Ouro Verde, Paial, Painel, Palhoça, Palma Sola, Palmeira,
Palmitos, Papanduva, Paraíso, Passo de Torres, Passos Maia, Paulo Lopes, Pedras Grandes, Penha, Peritiba, Pescaria Brava,
Petrolândia, Pinhalzinho, Pinheiro Preto, Piratuba, Planalto Alegre, Pomerode, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Ponte Serrada,
Porto Belo, Porto União, Pouso Redondo, Praia Grande, Presidente Castello Branco, Presidente Getúlio, Presidente Nereu,
Princesa, Quilombo, Rancho Queimado, Rio das Antas, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Rio dos Cedros, Rio Fortuna,
Rio Negrinho, Rio Rufino, Riqueza, Rodeio, Romelândia, Salete, Saltinho, Salto Veloso, Sangão, Santa Cecília, Santa Helena,
Santa Rosa de Lima, Santa Rosa do Sul, Santa Terezinha, Santa Terezinha do Progresso, Santiago do Sul, Santo Amaro da
Imperatriz, São Bento do Sul, São Bernardino, São Bonifácio, São Carlos, São Cristovão do Sul, São Domingos, São Francisco
do Sul, São João Batista, São João do Itaperiú, São João do Oeste, São João do Sul, São Joaquim, São José, São José do
Cedro, São José do Cerrito, São Lourenço do Oeste, São Ludgero, São Martinho, São Miguel da Boa Vista, São Miguel do
Oeste, São Pedro de Alcântara, Saudades, Schroeder, Seara, Serra Alta, Siderópolis, Sombrio, Sul Brasil, Taió, Tangará,
Tigrinhos, Tijucas, Timbé do Sul, Timbó, Timbó Grande, Três Barras, Treviso, Treze de Maio, Treze Tílias, Trombudo Central,
Tubarão, Tunápolis, Turvo, União do Oeste, Urubici, Urupema, Urussanga, Vargeão, Vargem, Vargem Bonita, Vidal Ramos,
Videira, Vitor Meireles, Witmarsum, Xanxerê, Xavantina, Xaxim e Zortéa, seus órgãos e entidades que compõem a
administração pública direta e indireta, doravante denominados ÓRGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar os Preços das
empresas AG KIENEN & CIA LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na AVENIDA BRASIL, Nº 98, TERREO - CENTRO,
PATO BRANCO-PR CEP: 85.501-071, inscrita no CNPJ sob o nº 82.225.947/0001-65, neste ato representada Pelo Seu Sócio
Administrador, Sr. ADEMIR GERALDO KIENEN; CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL pessoa jurídica
de direito privado, situada na RUA DOS CISNES, Nº 235 - PEDRA BRANCA, PALHOÇA-SC CEP: 88.137-300, inscrita no CNPJ
sob o nº 05.782.733/0003-00, neste ato representada Pela Sua Sócia Administradora, Sr. RENATA CASAGRANDE GALIOTTO;
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA pessoa jurídica
de direito privado, situada na AVENIDA DAS INDUSTRIAS, Nº 275, CONJ 107 - ANCHIETA, PORTO ALEGRE-RS CEP: 90.200290, inscrita no CNPJ sob o nº 04.071.245/0001-60, neste ato representada Pelo Seu Procurador, Sr. FÁBIO FERNANDES LINS;
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na RUA ITACOLOMI, Nº
377 - CENTRO, PATO BRANCO-PR CEP: 85.505-250, inscrita no CNPJ sob o nº 04.470.877/0001-05, neste ato representada
Pelo Seu Sócio Administrador, Sr. EGON PAULO GRAMS; MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALARES S.A MATRIZ pessoa jurídica de direito privado, situada na RUA NORBERTO OTTO WILD, Nº 420 - IMIGRANTE,
VERA CRUZ-RS CEP: 96.880-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.752.236/0001-23, neste ato representada Pelo Seu Procurador,
Sr. CÉSAR AGUGUSTO GOMES NEUMANN; PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pessoa jurídica de direito
privado, situada na RUA JOSÉ FERREIRA BARROS, Nº 89 - VILA FANNY, CURITIBA-PR CEP: 81.030-320, inscrita no CNPJ sob
o nº 04.355.394/0001-51, neste ato representada Pelo Seu Procurador, Sr. CARLOS DANILO DOS REIS DIAS; PROMEFARMA
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na RUA JOÃO AMARAL DE
ALMEIDA, Nº 100 - CIDADE INDUSTRIAL, CURITIBA-PR CEP: 81.170-520, inscrita no CNPJ sob o nº 81.706.251/0001-98,
neste ato representada Pela Sua Procuradora, Sr. SIRLEI TEREZINHA ZAMBRIN; SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº 1335, N º 1355 - SANTO ANTONIO ,
JOINVILLE-SC CEP: 89.218-105, inscrita no CNPJ sob o nº 09.944.371/0001-04, neste ato representada Pelo Seu Sócio
Administrador, Sr. JOSÉ PAULO GESSER, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado dos itens,
constantes do objeto seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Resolução nº 22, de 12 de março de 2020,
Resolução nº 44, de 30 de junho de 2020, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e alterações posteriores nos casos omissos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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1.1 – A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento
parcelado de MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS, para uso do (a) dos entes da
federação consorciados e referendados ao CINCATARINA, órgãos e entidades da administração direta e indireta, na condição
de Órgão Participante desta licitação de acordo com os quantitativos estimados, durante o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços, conforme itens da tabela da clausula décima quarta.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORES/ESTIMATIVA DE CONSUMO/REMANEJAMENTO
2.1 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo será de acordo com a tabela da
Clausula Décima Quinta.
2.2 – As alterações dos quantitativos dos itens serão realizadas através do remanejamento entre os Órgãos Participantes.
2.2.1 – Cabe ao Órgão Gerenciador controlar, autorizar e operar a realização do remanejamento dos quantitativos dos itens.
2.2.2 – O Fornecedor deverá aceitar o remanejamento dos quantitativos dos itens.
2.3 – Nos casos de remanejamento entre os Órgãos Participantes, fica o Fornecedor ciente da área territorial de atuação do
consórcio CINCATARINA.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
3.1 – O Contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de
registro de preços.
3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.
3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de
nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da
autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão participante, com a
respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão participante correrão por conta do Fornecedor.
3.2.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas
condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
3.3 – A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de controle de qualidade do
lote de cada produto, emitido pelo laboratório produtor, constando CRF do Farmacêutico responsável.
3.4 – A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos, o Certificado de Boas Práticas de
Fabricação e Controle por linha de produção/produto emitida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
dentro do prazo de validade.
3.5 - Os produtos deverão ser transportados em caixas apropriadas e entregues obrigatoriamente nas embalagens primárias e
secundárias, conforme registro no Ministério da Saúde. Não serão aceitos medicamentos fora de suas embalagens originais. As
embalagens devem estar limpas e íntegras e acompanhadas das respectivas bulas. As embalagens secundárias e/ou primárias
devem conter a expressão “PROIBIDO A VENDA NO COMERCIO”, conforme artigo 7º da Portaria 2814/98 de 29 de maio de
1998.
3.6 – A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a
partir da data de entrega dos mesmos.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS
4.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente ATA, será feito pelo Órgão Participante em favor do FORNECEDOR,
mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.
4.1.1 O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos materiais, objeto
desta Ata, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.
4.1.2 - As taxas bancárias (TED, DOC, PIX ou outras) não poderão ser descontadas do pagamento previsto neste item.
4.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na
fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta ATA.
4.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou
técnica que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento
de preços ou correção monetária.
4.4 – Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 – Será de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigações constantes nesta ata, no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas.
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência;
d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais e trocas durante a garantia;
e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante;
f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no Sistema de Controle de Execução
de Licitação Compartilhada do CINCATARINA, “online”, disponibilizado pelo CINCATARINA;
g) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto
ao Órgão Gerenciador através do Sistema de Controle de Execução de Licitação Compartilhada do CINCATARINA;
h) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio
eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item recair em final de semana ou feriado,
será prorrogado ao próximo dia útil.
5.2 – Será de responsabilidade do órgão participante:
a) Pagamento dos produtos contratados, nos prazos previstos;
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b) Fiscalização dos fornecimentos, relatando problemas e circunstâncias para facilitação dos serviços;
c) Indicar prepostos para contato com os responsáveis da fornecedora;
d) Cumprir as obrigações previstas no Edital e nesta Ata e exigir o cumprimento das obrigações previstas para a Contratada;
e) Demais disposições contidas nesta ata e na lei.
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação
as contratações do Órgão Participante as seguintes sanções:
a) advertência;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Interfederativo Santa
Catarina – CINCATARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do Contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo
cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por
cento) calculada sobre o valor do Contrato, ou proporcional por cada descumprimento;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no Contrato, será considerado rescindido o Contrato,
cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da
contratação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de
inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores.
7.2 – A FORNECEDORA reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão administrativa nos termos do inc. IX do
art. 55 da Lei 8.666/1993.
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei Federal nº
8.666, de 1993.
8.1.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato
que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
8.1.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o
Órgão Gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade; e
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
8.1.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
8.1.4 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
9.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) tiver presentes razões de interesse público; e) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consórcio
Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA ou com qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 87,
inciso III ou IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA ou qualquer um dos
Municípios Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
g) não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio na operacionalização e automatização dos
procedimentos de controle da execução do objeto contratual.
9.2 – O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão
formalizados por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
9.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação
específica do orçamento do exercício de 2022 e seguintes.
10.2 – O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO 11.1 – A presente Ata de Registro de Preços
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está vinculada ao Processo Administrativo Licitatório Eletrônico n° 000013/2022 - e, Pregão, na forma Eletrônica nº 0016/2022
- CINCATARINA, Registro de Preços, realizado pelo CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, Órgão
Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 7 (sete) meses, a contar da emissão.
12.2 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado.
12.2.1 – O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a um ano, incluídas eventuais prorrogações,
conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
12.3 – A vigência para a execução dos Contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços observará ao disposto no art. 57
da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao (Órgão Gerenciador (CINCATARINA)
ou para os Órgãos Participantes a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da sua
estimativa de consumo).
13.2 – Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital e o preço registrado, o Órgão Participante poderá comprar
de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e
que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Órgão Participante.
13.3 – A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
13.4 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o
Órgão Gerenciador (Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA) e os Órgãos Participantes, nos termos do Edital
da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de Preços e a reger
as relações entre as partes, para todos os fins.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TABELA DE REGISTRO DE PREÇOS DOM
14.1 – Tabela de itens e preços registrados:
Item
3

5

7

10

Unid.

Descrição
ALENIA, 12 MCG/DOSE (FUMARATO DE
FORMOTEROL) + 400 MCG/DOSE
CAIXA (BUDESONIDA), CAIXA CONTENDO 60
CÁPSULAS PARA INALAÇÃO COM
INALADOR. (CIM9179) AÇÃO JUDICIAL
COMPRIM ALLURENE, DIENOGESTE 2 MG. (CIN13820)
IDO
AÇÃO JUDICIAL
ANORO ELLIPTA, UMECLIDÍNIO BROMETO
ASSOCIADO A TRIFENATATO DE
VILANTEROL 62,5 MCG + 25 MCG, PÓ
UNIDADE
PARA INALAÇÃO POR VIA ORAL,
DISPOSITIVO CONTENDO 30 DOSES.
(CIN11730) AÇAO JUDICIAL
ARTROLIVE, SULFATO DE GLICOSAMINA
ASSOCIADO COM SULFATO DE
CONDROITINA 500 MG + 400 MG, CAIXA
CAIXA
COM 90 CÁPSULAS. (CIN11791) AÇÃO
JUDICIAL

11

COMPRIM
IDO

13

COMPRIM
IDO

14

DRÁGEA

17

BISNAGA

18

CÁPSULA

Marca/Modelo
ALENIA ACHÉ
LABORATÓRI
OS
FARMAÊUTIC
OS S.A
ALLURENE
BAYER S.A
ANORO
ELLIPTA
GLXOSMITHK
LINE BRASIL
LTDA

ATROLIVE
ACHÉ
LABORATÓRI
OS
FARMACÊUTI
COS S.A
ASPIRINA PREVENT, 100 MG. (CIM7260)
ASPIRINA
AÇÃO JUDICIAL
PREVENT
BAYER S.A
AZUKON MR, GLICLAZIDA 30 MG,
AZUKON MR
COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO
TORRENT DO
PROLONGADA. (CIN11777) AÇÃO JUDICIAL BRASIL LTDA
BAMIFIX, BAMIFILINA CLORIDRATO, 300
BAMIFIX
MG. (CIN11756) AÇÃO JUDICIAL
CHIESI
FARMACÊUTI
CA LTDA
BEPANTOL DERMA, CREME, BISNAGA COM BEPANTOL
20 G. (CIN11848) AÇÃO JUDICIAL
DERMA
BAYER S.A
BETALOR, ANLODIPINO BESILATO
BETALOR
ASSOCIADO AO ATENOLOL, 5 MG + 25 MG. ACHÉ
(CIN15979) AÇÃO JUDICIAL
LABORATÓRI
OS
FARMACÊUTI
COS S.A

Qtde

Valor Unit.

Valor Total

2.187

R$ 74,8100

R$ 163.609,47

360

R$ 4,0400

R$ 1.454,40

18

R$ 239,9400

R$ 4.318,92

112

R$ 153,0000

R$ 17.136,00

1.420

R$ 0,3840

R$ 545,28

60

R$ 0,4588

R$ 27,53

1.440

R$ 1,0220

R$ 1.471,68

5

R$ 27,6300

R$ 138,15

240

R$ 1,7013

R$ 408,31
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BLEPHAGEL, TUBO COM 40 G. (CIM7262)
AÇÃO JUDICIAL

20

22

23

24

25

27

29

31
32
33

34

35

36

37

38

TUBO

BRENTUXIMABE VEDOTINA 50 MG, PÓ
LIOFILIZADO CONCENTRADO PARA
UNIDADE SOLUÇÃO DE INFUSÃO, FRASCO-AMPOLA
DE USO ÚNICO. (CIN11755) AÇÃO
JUDICIAL
BRINTELLIX, VORTIOXETINA 10MG,
COMPRIM
COMPRIMIDO REVESTIDO. (CIN15945)
IDO
AÇÃO JUDICIAL
CEBRALAT, CILOSTAZOL 50 MG.
COMPRIM (CIN11744) AÇÃO JUDICIAL
IDO
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BLEPHAGEL
UNIÃO
QUÍMICA
FARMACÊUTI
CA
NACIONAL
S/A

12

R$ 130,0000

R$ 1.560,00

ADCETRIS
TAKEDA
PHARMA
LTDA

28

R$
14.597,0400

R$ 408.717,12

360

R$ 9,0000

R$ 3.240,00

1.380

R$ 0,5000

R$ 690,00

3.780

R$ 12,2500

R$ 46.305,00

12

R$ 102,9900

R$ 1.235,88

20

R$ 35,0000

R$ 700,00

450

R$ 2,5200

R$ 1.134,00

840

R$ 1,6500

R$ 1.386,00

690

R$ 3,4800

R$ 2.401,20

11

R$ 161,9399

R$ 1.781,34

12

R$ 142,4999

R$ 1.710,00

7.380

R$ 2,0400

R$ 15.055,20

4

R$ 628,3600

R$ 2.513,44

1.200

R$ 2,5693

R$ 3.083,16

BRINTELLIX
LUNDBECK
BRASILLTDA
CEBRALAT
LIBBS
FARMACÊUTI
CALTDA
CELLCEPT, MICOFENOLATO DE MOFETILA CELLCEPT
500 MG , COMPRIMIDO REVESTIDO.
PRODUTOS
COMPRIM (CIN11784) AÇÃO JUDICIAL
ROCHE
IDO
QUÍMICOS E
FARMACÊUTI
COS S.A
CETAPHIL RESTORADERM, SABONETE
CETAPHIL
LÍQUIDO, FRASCO COM NO MÍNIMO 295
PRO AD
FRASCO ML. (CIM7272) AÇÃO JUDICIAL
CONTROL
RESTORADER
M GALDERMA
CLEXANE, 60 MG/0,6 ML, SOLUÇÃO
CLEXANE
INJETÁVEL, SERINGA PRÉ-PREENCHIDA.
SANOFI
SERINGA (CIM10702) AÇÃO JUDICIAL
MEDLEY
FARMACÊUTI
CA LTDA
COMBODART, 0,5 MG (DUTASTERIDA) +
COMBODART
0,4 MG (TANSULOSINA). (CIM9180) AÇÃO GLOXOSMITH
CÁPSULA
JUDICIAL
KLINE
BRASIL LTDA
COMPRIM CONCÁRDIO 5MG. (CIM6454) AÇÃO
CONCÁRDIO
IDO
JUDICIAL
E.M.S S/A
CRESTOR, ROSUVASTATINA CÁLCICA, 10
CRESTOR
COMPRIM MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. (CIN11749) ASTRAZENEC
IDO
AÇÃO JUDICIAL
A DO BRASIL
LTDA
CYMBALTA, 60 MG, LIBERAÇÃO
CYMBALTA
PROLONGADA, CAIXA COM 30
ELI LILLY
CAIXA
COMPRIMIDOS. (CIM10703) AÇÃO
DOBRASIL
JUDICIAL
LTDA
CYMBI, DULOXETINA CLORIDRATO 60 MG, CYMBI EMS
CÁPSULA DURA DE LIBERAÇÃO
SIGMA
CAIXA
RETARDADA, CAIXA COM 30 CÁPSULAS.
PHARMA
(CIN12124) AÇÃO JUDICIAL
LTDA
DAFLON 500, DIOSMINA ASSOCIADA A
DAFLON
HESPERIDINA 450 MG + 50 MG,
LABORATÓRI
COMPRIM
COMPRIMIDO REVESTIDO. (CIN11767)
OS SERVIER
IDO
AÇÃO JUDICIAL
DO BRASIL
LTDA
DENOSUMABE, 60 MG/ML, SOLUÇÃO
PROLIA
INJETÁVEL, EMBALAGEM COM 01 SERINGA AMGEN
UNIDADE PREENCHIDA CONTENDO 1 ML. (CIM10604) BIOTECNOLO
AÇÃO JUDICIAL
GIA DO
BRASIL LTDA
DEPAKOTE ER, DIVALPROATO DE SÓDIO
DEPAKOTE
500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE
ER ABBOTT
COMPRIM
LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN11768)
LABORATÓRI
IDO
AÇÃO JUDICIAL
OS DO
BRASIL LTDA

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

39

40

41

42

43

44

46

COMPRIM
IDO

SACHÊ

DOM/SC - Edição N° 3832
DEPAKOTE, 500 MG. (CIM6151) AÇÃO
JUDICIAL

DIOSMIN SDU, DIOSMINA ASSOCIADA A
HESPERIDINA 900 MG + 100 MG, SACHÊ
COM 5G. (CIN14001) AÇÃO JUDICIAL

DIOSMIN, DIOSMINA ASSOCIADA A
HESPERIDINA 450 MG + 50 MG,
COMPRIM COMPRIMIDO REVESTIDO. (CIN11711)
IDO
AÇÃO JUDICIAL
DONAREN, TRAZODONA CLORIDRATO, 100
COMPRIM MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. (CIN11760)
IDO
AÇÃO JUDICIAL
DONAREN, TRAZODONA CLORIDRATO, 150
MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN13813)
COMPRIM
AÇÃO JUDICIAL
IDO
DONILA DUO, DONEPEZILA, ASSOCIADA À
MEMANTINA, 10 MG + 15 MG. (CIN13854)
COMPRIM AÇÃO JUDICIAL
IDO
EFEXOR, VENLAFAXINA CLORIDRATO 75
MG, CÁPSULA DURA DE LIBERAÇÃO
CÁPSULA
PROLONGADA. (CIN13845) AÇÃO JUDICIAL
ELIQUIS, 5 MG. (CIM6455) AÇÃO JUDICIAL

47

48

49

50

52

53

56

COMPRIM
IDO

COMPRIM
IDO

ELIQUIS, APIXABANA 2,5MG. (CIN13816)
AÇÃO JUDICIAL

ENTRESTO, VALSARTANA ASSOCIADO AO
COMPRIM SACUBITRIL, 51 MG + 49 MG,
IDO
COMPRIMIDO REVESTIDO. (CIN15951)
AÇÃO JUDICIAL
ESOMEX, 40 MG. (CIM7273) AÇÃO
COMPRIM JUDICIAL
IDO

COMPRIM
IDO

COMPRIM
IDO

EXODUS, 20 MG. (CIM5189) AÇÃO
JUDICIAL.

EXODUS, OXALATO DE ESCITALOPRAM
10MG. (CIN13812) AÇÃO JUDICIAL

FORXIGA, 10 MG. (CIM7269) AÇÃO
COMPRIM JUDICIAL
IDO

DEPAKOTE
ABBOT
LABORATÓRI
OS DO
BRASIL LTDA
DIOSMIN
SDU ACHÉ
LABORATÓRI
OS
FARMACÊUTI
COS S.A
DIOSMIN
ACHÉ
LABORATÓRI
OS
FARMACÊUTI
COS S.A
DONAREN
APSEN
FARMACÊUTI
CA S/A
DONAREN
RETARD
APSEN
FARMACÊUTI
CA S/A
DONILA DUO
ACHÉ
LABORATÓRI
OS
FARMACÊUTI
COS S.A
EFEXOR XR
MYLAN
LABORATÓRI
OS LTDA
ELIQUIS
WYETH
INDÚSTRIA
FARMACÊUTI
CA LTDA
ELIQUIS
WYETH
INDÚSTRIA
FARMACÊUTI
CA LTDA
ENTRESTO
NOVARTIS
BIOCIÊNCIAS
S.A
ESOMEX EMS
SIGMA
PHARMA
LTDA
EXODUS
ACHÉ
LABORATÓRI
OS
FARMACÊUTI
COS S.A
EXODUS
ACHÉ
LABORATÓRI
OS
FARMACÊUTI
COS S.A
FORXIGA
ASTRAZENEC
A DO BRASIL
LTDA
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1.080

R$ 2,5697

R$ 2.775,28

360

R$ 4,0090

R$ 1.443,24

7.380

R$ 1,8979

R$ 14.006,50

360

R$ 1,9530

R$ 703,08

720

R$ 2,9300

R$ 2.109,60

390

R$ 6,0000

R$ 2.340,00

600

R$ 6,8800

R$ 4.128,00

840

R$ 3,1100

R$ 2.612,40

360

R$ 3,1100

R$ 1.119,60

800

R$ 3,3800

R$ 2.704,00

360

R$ 6,0000

R$ 2.160,00

180

R$ 3,5000

R$ 630,00

360

R$ 2,0000

R$ 720,00

1.000

R$ 2,2100

R$ 2.210,00
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57

59

60

COMPRIM
IDO

67

68

71

72

74

FRISIUM, CLOBAZAM 10 MG. (CIN13847)
AÇÃO JUDICIAL

GALVUS MET (VILDAGLIPTINA 50 MG +
COMPRIM CLORIDRATO DE METFORMINA 1000 MG).
IDO
(CIM10595) AÇÃO JUDICIAL
GALVUS MET, METFORMINA CLORIDRATO,
COMPRIM ASSOCIADA À VILDAGLIPTINA, 850 MG +
IDO
50 MG. (CIN14008) AÇÃO JUDICIAL

61

66

DOM/SC - Edição N° 3832

TABLETE

GLIFAGE XR, METFORMINA CLORIDRATO, 1
G, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO
PROLONGADA. (CIN15964) AÇÃO JUDICIAL
INELATTE, SUPLEMENTO À BASE DE
CÁLCIO 400 MG + VITAMINA D3 2,5 µG.
(CIM7252) AÇÃO JUDICIAL

INSULINA APIDRA SOLOSTAR 100 UI/ML,
SOLUÇÃO INJETÁVEL, CANETA PRÉCANETA PREENCHIDA COM 3 ML DE SOLUÇÃO.
(CIM7298) AÇÃO JUDICIAL
INSULINA GLARGINA LANTUS, REFIL 3 ML
PARA UTILIZAÇÃO EM CANETA
UNIDADE COMPATÍVEL. (CIM4966) AÇÃO JUDICIAL
INSULINA LANTUS (GLARGINA), 100 UI/ML,
SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA
FRASCOCOM 10 ML. (CIM10366) AÇÃO JUDICIAL
AMPOLA
INSULINA LANTUS SOLOSTAR 100 UI/ML,
SOLUÇÃO INJETÁVEL, CANETA PRÉCANETA ENCHIDA COM 3 ML DE SOLUÇÃO.
(CIM7299) AÇÃO JUDICIAL

SERINGA

INSULINA TRESIBA FLEX TOUCH 100 U/ML,
SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM
3 ML. (CIM5752) AÇÃO JUDICIAL.

JARDIANCE, 25 MG. (CIM10364) AÇÃO
JUDICIAL
79

84

COMPRIM
IDO

LEVEMIR FLEXPEN, SOLUÇÃO INJETÁVEL,
EMBALAGEM COM 1 SISTEMA DE
APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3 ML.
UNIDADE
(CIM10706) AÇÃO JUDICIAL
LINAGLIPTINA, 5 MG, COMPRIMIDO
REVESTIDO, (GENÉRICO OU REFERÊNCIA).
(CIM4961) AÇÃO JUDICIAL

85

COMPRIM
IDO

FRISIUM
SANOFI
MEDLEY
FARMACÊUTI
CA LTDA
GALVUS MET
NOVARTIS
BIOCIÊNCIAS
S.A
GALVUS MET
NOVARTIS
BIOCIÊNCIAS
S.A
GLIFAGE XR
MERCK S/A
INELATTE
ZERO ACHÉ
LABORATÓRI
OS
FARMACÊUTI
COS S.A
APIDRA
SANOFI
MEDLEY
FARMACÊUTI
CA LTDA
LANTUS
SANOFI
MEDLEY
FARMACÊUTI
CA LTDA
LANTUS
SANOFI
MEDLEY
FARMACÊUTI
CA LTDA
LANTUS
SANOFI
MEDLEY
FARMACÊUTI
CA LTDA
TRESIBA
NOVO
NORDISK
FARMACÊUTI
CA DO
BRASIL LTDA
JARDIANCE
BOEHRINGER
INGELHEIM
DO
BRASIL
QUÍMICA E
FARMACÊUTI
CA
LTDA.
LEVEMIR
NOVO
NORDISK
FARMACÊUTI
CA DO
BRASIL LTDA
TRAYENTA
BOEHRINGER
INGELHEIM
DO
BRASIL
QUÍMICA E
FARMACÊUTI
CA
LTDA.
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1.000

R$ 0,4500

R$ 450,00

2.676

R$ 2,0840

R$ 5.576,78

800

R$ 2,0840

R$ 1.667,20

1.080

R$ 0,8700

R$ 939,60

720

R$ 1,3600

R$ 979,20

507

R$ 18,0100

R$ 9.131,07

922

R$ 27,0000

R$ 24.894,00

190

R$ 150,0000

R$ 28.500,00

2.236

R$ 45,0000

R$ 100.620,00

565

R$ 104,4600

R$ 59.019,90

3.870

R$ 5,0500

R$ 19.543,50

60

R$ 71,7600

R$ 4.305,60

1.440

R$ 5,0900

R$ 7.329,60
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86

88

COMPRIM
IDO

AMPOLA

93

CÁPSULA

96

99

LIPIDIL, FENOFIBRATO, 160 MG.
(CIN13985) AÇÃO JUDICIAL

LONIUM, BROMETO DE OTILÔNIO 40 MG.
COMPRIM (CIN13810) AÇÃO JUDICIAL
IDO

90

95

DOM/SC - Edição N° 3832

LUCENTIS, 10 MG/ML, SOLUÇÃO
INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA COM 0,23 ML
+ AGULHA COM FILTRO. (CIN13773) AÇÃO
JUDICIAL.
LYRICA, PREGABALINA 75 MG. (CIN11863)
AÇÃO JUDICIAL

MENELAT, MIRTAZAPINA 30 MG,
COMPRIM
COMPRIMIDO REVESTIDO. (CIN11866)
IDO
AÇÃO JUDICIAL
MINILAX 714,0 MG/G + 7,70 MG/G, CAIXA
COM 7 BISNAGAS COM 6,5 G. (CIM5858)
CAIXA
AÇÃO JUDICIAL
NEBLOCK, NEBIVOLOL CLORIDRATO, 5 MG.
COMPRIM
(CIN15948) AÇÃO JUDICIAL
IDO
NESINA, ALOGLIPTINA BENZOATO, 25 MG.
(CIN13979) AÇÃO JUDICIAL

102

104

107

108

109

113

114

115

116

COMPRIM
IDO

NOVOMIX 30 FLEXPEN, 100 U/ML,
SUSPENSÃO INJETÁVEL, EMBALAGEM COM
SISTEMA DE APLICAÇÃO PRÉ-PREENCHIDO
UNIDADE
COM 3 ML DE SUSPENSÃO. (CIM10707)
AÇÃO JUDICIAL
ONBRIZE 300 MCG, CÁPSULA EM PÓ PARA
INALAÇÃO, ACOMPANHA 1 INALADOR.
CÁPSULA
(CIN11705) AÇÃO JUDICIAL

FRASCO

FRASCO

OPTIVE, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO
COM 10 ML. (CIN15982) AÇÃO JUDICIAL

OPTIVE, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO
COM 15 ML. (CIM7264) AÇÃO JUDICIAL

PACO, PARACETAMOL, ASSOCIADO COM
COMPRIM CODEÍNA, 500 MG + 30 MG. (CIN13822)
IDO
AÇÃO JUDICIAL

CÁPSULA

CÁPSULA

PAMELOR, NORTRIPTILINA CLORIDRATO
75 MG. (CIN13819) AÇÃO JUDICIAL
PANTOPRAZOL, 20MG (GENÉRICO OU
REFERÊNCIA). (CIM4999) AÇÃO JUDICIAL

PAZOPANIBE, 400 MG. (CIN15961) AÇÃO
COMPRIM JUDICIAL
IDO

LIPIDIL
ABBOTT
LABORATÓRI
OS DO
BRASIL LTDA
LONIUM
APSEN
FARMACÊUTI
CA S/A
LUCENTIS
NOVARTIS
BIOCÊNCIAS
S.A
LYRICA
LABORATÓRI
OS PFIZER
LTDA
MENELAT
TORRENT DO
BRASIL LTDA
MINILAX
EUROFARMAL
ABORATÓRIO
S S.A.
NEBLOK
TORRENT DO
BRASIL LTDA
NESINA
COSMED
INDUSTRIA
DE
COSMETICOS
E
MEDICAMENT
OS S.A.
NOVOMIX 30
NOVO
NORDISK
FARMACÊUTI
CA DO
BRASIL LTDA
ONBRIZE
NOVARTIS
BIOCÊNCIAS
S.A
OPTIVE
ALLERGAN
PRODUTOS
FARMACÊUTI
COS LTDA
OPTIVE
ALLERGAN
PRODUTOS
FARMACÊUTI
COS LTDA
PACO
EUROFARMA
LABORATÓRI
OS S.A
PAMELOR
CELLERA
FARMACÊUTI
CA S.A
PANTOPRAZO
L SANOFI
MEDLEY
FARMACÊUTI
CA LTDA.
VOTRIENT
NOVARTIS
BIOCIÊNCIAS
S.A
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200

R$ 2,5699

R$ 513,98

360

R$ 1,1300

R$ 406,80

25 R$ 2.833,6300

R$ 70.840,75

1.420

R$ 3,4430

R$ 4.889,06

1.080

R$ 3,2800

R$ 3.542,40

800

R$ 24,5400

R$ 19.632,00

400

R$ 2,0000

R$ 800,00

450

R$ 3,9300

R$ 1.768,50

20

R$ 44,2800

R$ 885,60

600

R$ 2,9500

R$ 1.770,00

24

R$ 51,5000

R$ 1.236,00

12

R$ 76,8500

R$ 922,20

4.000

R$ 1,0800

R$ 4.320,00

720

R$ 1,5800

R$ 1.137,60

300

R$ 0,5499

R$ 164,97

800

R$ 122,1900

R$ 97.752,00
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117

118
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PERLATTE, ENZIMA LACTASE 9.000 FCC.
COMPRIM (CIN13821) AÇÃO JUDICIAL
IDO
PONDERA, 20 MG. (CIM10365) AÇÃO
COMPRIM JUDICIAL
IDO
PRADAXA, ETEXILATO DE DABIGATRANA
110 MG. (CIN11782) AÇÃO JUDICIAL

119

CÁPSULA

PRADAXA, ETEXILATO DE DABIGATRANA
150 MG. (CIN11775) AÇÃO JUDICIAL
120

121

122

123

125

126

128

130

131

132

133

CÁPSULA

CÁPSULA

CÁPSULA

PREBICTAL, PREGABALINA 150 MG.
(CIN11858) AÇÃO JUDICIAL

PREBICTAL, PREGABALINA 75 MG.
(CIN11857) AÇÃO JUDICIAL

PRISTIQ, DESVENLAFAXINA, SAL
SUCCINATO 100 MG, LIBERAÇÃO
COMPRIM
CONTROLADA. (CIN13843) AÇÃO JUDICIAL
IDO

COMPRIM
IDO

QUETROS, 25 MG. (CIM6459) AÇÃO
JUDICIAL

RECONTER, OXALATO DE ESCITALOPRAM
COMPRIM 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.
IDO
(CIN11832) AÇÃO JUDICIAL
RELVAR ELLIPTA (FLUTICASONA, FUROATO
100 MCG + VILANTEROL 25 MCG),
UNIDADE DISPOSITIVO COM 30 DOSES. (CIM10701)
AÇÃO JUDICIAL
RETEMIC, 5 MG. (CIM10362) AÇÃO
COMPRIM JUDICIAL
IDO

FRASCO

RETEMIC, OXIBUTININA CLORIDRATO, 1
MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 120 ML.
(CIN15973) AÇÃO JUDICIAL

REVOLADE, ELTROMBOPAGUE OLAMINA, 25
COMPRIM MG. (CIN15983) AÇÃO JUDICIAL
IDO

CAIXA

RITALINA, 10 MG, CAIXA COMO 60
COMPRIMIDOS. (CIM10645) AÇÃO JUDICAL

PERLATTE
EUROFARMA
LABORATÓRI
OS S.A
PONDERA
EUROFARMA
LABORATÓRI
OS S.A
PRADAXA
BOEHRINGER
INGELHEIM
DO
BRASIL
QUÍMICA E
FARMACÊUTI
CA
LTDA.
PRADAXA
BOEHRINGER
INGELHEIM
DO
BRASIL
QUÍMICA E
FARMACÊUTI
CA
LTDA.
PREBICTAL
ZODIAC
PRODUTOS
FARMACÊUTI
COS S/A
PREBICTAL
ZODIAC
PRODUTOS
FARMACÊUTI
COS S/A
PRISTIQ
WYETH
INDÚSTRIA
FARMACÊUTI
CA LTDA
QUETROS
ACHÉ
LABORATÓRI
OS
FARMACÊUTI
COS S.A
RECONTER
LIBBS
FARMACÊUTI
CA LTDA
RELVAR
ELLIPTA
GLAXOSMITH
KLINE
BRASIL LTDA
RETEMIC
APSEN
FARMACÊUTI
CA S/A
RETEMIC
APSEN
FARMACÊUTI
CA S/A
REVOLADE
NOVARTIS
BIOCIÊNCIAS
S.A
RITALINA
NOVARTIS
BIOCIÊNCIAS
S.A
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900

R$ 2,0000

R$ 1.800,00

1.320

R$ 3,2970

R$ 4.352,04

960

R$ 3,1100

R$ 2.985,60

960

R$ 3,1100

R$ 2.985,60

420

R$ 4,4199

R$ 1.856,36

420

R$ 2,2667

R$ 952,01

760

R$ 4,3930

R$ 3.338,68

720

R$ 1,4900

R$ 1.072,80

210

R$ 1,7200

R$ 361,20

40

R$ 99,6400

R$ 3.985,60

1.200

R$ 0,5910

R$ 709,20

60

R$ 28,4000

R$ 1.704,00

484

R$ 118,1000

R$ 57.160,40

720

R$ 50,9400

R$ 36.676,80
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135

136

137

138

139

140
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SEEBRI, BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO 50
MCG, EMBALAGEM CONTENDO 30
UNIDADE
CAPSULAS COM PÓ PARA INALAÇÃO +
INALADOR. (CIN11746) AÇÃO JUDICIAL
SELOZOK, 100 MG, COMPRIMIDO
COMPRIM REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.
IDO
(CIN13978) AÇÃO JUDICIAL
SELOZOK, 25 MG, COMPRIMIDO
COMPRIM REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.
IDO
(CIN11706) AÇÃO JUDICIAL
SELOZOK, 50 MG. (CIM7261) AÇÃO
COMPRIM JUDICIAL
IDO
SERETIDE DISKUS, XINAFOATO DE
SALMETEROL ASSOCIADO A PROPIONATO
DE FLUTICASONA 50 MCG + 250 MCG, PÓ
PARA INALAÇÃO, ACONDICIONADO EM UM
UNIDADE
DISPOSITIVO PLÁSTICO NO FORMATO DE
DISCO (DISKUS) CONTENDO UM STRIP
COM 60 DOSES. (CIN11736) AÇÃO
JUDICIAL
SIILIF, BROMETO DE PINAVÉRIO 100 MG.
COMPRIM (CIN11885) AÇÃO JUDICIAL
IDO

142

FRASCO

143

COMPRIM
IDO

144

CAIXA

145

CAIXA

146

CANETA

148

COMPRIM
IDO

149

FRASCO

SEEBRI
NOVARTIS
BIOCIÊNCIAS
S.A
SELOZOK
ASTRAZENEC
A DO BRASIL
LTDA
SELOZOK
ASTRAZENEC
A DO BRASIL
LTDA
SELOZOK
ASTRAZENEC
A DO BRASIL
LTDA
SERETIDE
DISKUS
GLAXOSMITH
KLINE
BRASIL LTDA

SILIF
TAKEDA
PHARMA
LTDA
SPIRIVA RESPIMAT, 2,5 MCG/DOSE,
SPIRIVA
SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 4 RESPIMAT
ML. (CIM10700) AÇÃO JUDICIAL
BOEHRINGER
INGELHEIM
DO
BRASIL
QUÍMICA E
FARMACÊUTI
CA
LTDA.
SUSTRATE, 10 MG. (CIM7275) AÇÃO
SUSTRATE
JUDICIAL
FARMOQUÍMI
CA S/A
TAMSULON, 0,4 MG, CAIXA COM 30
TAMSULON
CÁPSULAS. (CIM7270) AÇÃO JUDICIAL
ZODIAC
PRODUTOS
FARMACÊUTI
COS S/A
TARCEVA, 150 MG, CAIXA COM 30
TARCEVA
COMPRIMIDOS. (CIM10600) AÇÃO
PRODUTOS
JUDICIAL
ROCHE
QUÍMICOS E
FARMACÊUTI
COS S.A
TOUJEO SOLOSTAR, 300 U/ML, SOLUÇÃO
TOUJEO
INJETÁVEL. CANETA DESCARTÁVEL
SANOFI
PREENCHIDA CONTENDO 1,5 ML.
MEDLEY
(CIM7277) AÇÃO JUDICIAL
FARMACÊUTI
CA LTDA
TRAYENTA, 5 MG. (CIM6173) AÇÃO
TRAYENTA
JUDICIAL
BOEHRINGER
INGELHEIM
DO
BRASIL
QUÍMICA E
FARMACÊUTI
CA
LTDA.
TRILEPTAL, OXCARBAZEPINA 60 MG/ML,
TRILEPTAL
FRASCO COM 100 ML + 2 SERINGAS
NOVARTIS
DOSADORAS. (CIN11847) AÇÃO JUDICIAL BIOCIÊNCIAS
S.A
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6

R$ 140,1000

R$ 840,60

1.350

R$ 0,7000

R$ 945,00

860

R$ 0,4000

R$ 344,00

1.170

R$ 0,6700

R$ 783,90

27

R$ 86,6700

R$ 2.340,09

300

R$ 1,7000

R$ 510,00

120

R$ 231,5400

R$ 27.784,80

100

R$ 0,3507

R$ 35,07

420

R$ 125,0000

R$ 52.500,00

5 R$ 6.417,7800

R$ 32.088,90

20

R$ 134,4800

R$ 2.689,60

930

R$ 5,0900

R$ 4.733,70

109

R$ 41,7700

R$ 4.552,93
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COMPRIM
IDO

153

FRASCO

154

COMPRIM
IDO

155

CAIXA

156

COMPRIM
IDO

157

COMPRIM
IDO

158

CÁPSULA

160

CÁPSULA

161

FRASCO

162
163

COMPRIM
IDO
COMPRIM
IDO

164

UNIDADE

166

COMPRIM
IDO
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URSACOL, ACIDO URSODESOXICÓLICO 300 URSACOL
MG. (CIN11728) AÇÃO JUDICIAL
ZAMBON
LABORATÓRI
OS
FARMACÊUTI
COS LTDA
VANNAIR, FORMOTEROL FUMARATO,
VANNAIR
ASSOCIADO COM BUDESONIDA, 6 MCG +
ASTRAZENEC
200 MCG/DOSE, SUSPENSÃO AEROSOL,
A DO BRASIL
FRASCO COM 120 DOSES. (CIN15985)
LTDA
AÇÃO JUDICIAL
VASTAREL MR 35 MG, COMPRIMIDOS
VASTAREL
REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. MR
(CIN12125) AÇÃO JUDICIAL
LABORATÓRI
OS SERVIER
DO BRASIL
LTDA
VELIJA, 30 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA, VELIJA LIBSS
CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. (CIM10704) FARMACÊUTI
AÇÃO JUDICIAL
CA LTDA
VENAFLON, DIOSMINA ASSOCIADA A
VENAFLON
HESPERIDINA 450 MG + 50 MG,
LABORATÓRI
COMPRIMIDO REVESTIDO. (CIN13817)
O TEUTO
AÇÃO JUDICIAL
BRASILEIRO
S/A
VENALOT, CUMARINA ASSOCIADA A
VENALOT
TROXERRUTINA 15 MG + 90 MG,
TAKEDA
COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO
PHARMA
PROLONGADA. (CIN11719) AÇÃO JUDICIAL LTDA
VENVANSE, 30 MG. (CIM5190) AÇÃO
VENVANSE
JUDICIAL.
TAKEDA
PHARMA
LTDA
VITALUX PLUS. (CIM5866) AÇÃO JUDICIAL VITALUX
PLUS ALCON
XALACOM, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO XALACON
COM 2,5 ML. (CIM7266) AÇÃO JUDICIAL
LABORATÓRI
OS PFIZER
LTDA
XARELTO, 15 MG. (CIM6464) AÇÃO
XARELTO
JUDICIAL.
BAYER S/A
XARELTO, 20 MG, COMPRIMIDO
XARELTO
REVESTIDO. (CIN11786) AÇÃO JUDICIAL.
BAYER S/A
XULTOPHY (INSULINA DEGLUDECA 100
XULTOPHY
U/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG/ML),
NOVO
SOLUÇÃO INJETÁVEL, EMBALAGEM COM 1 NORDISK
SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM FARMACÊUTI
3 ML. (CIM10599) AÇÃO JUDICIAL
CA DO
BRASIL LTDA
ZETIA, EZETIMIBA 10 MG. (CIN11870)
ZETIA MERCK
AÇÃO JUDICIAL
SHARP
&DOHME
FARMACEUTI
CA LTDA.
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2.220

R$ 4,8900

R$ 10.855,80

8

R$ 96,6900

R$ 773,52

1.560

R$ 1,5100

R$ 2.355,60

48

R$ 51,5300

R$ 2.473,44

1.200

R$ 0,9553

R$ 1.146,36

420

R$ 1,1900

R$ 499,80

300

R$ 8,2500

R$ 2.475,00

360

R$ 4,8804

R$ 1.756,94

12

R$ 122,4200

R$ 1.469,04

1.364

R$ 6,2200

R$ 8.484,08

4.520

R$ 6,2200

R$ 28.114,40

110

R$ 166,7600

R$ 18.343,60

360

R$ 1,7399

R$ 626,36

Total Global (R$):

1.523.284,92

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
15.1 – Estimativa de consumo de cada item:
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Fornecedor

AG KIENEN & CIA LTDA
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALARES S.A MATRIZ
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Página 2816
Itens

32; 95; 155; 157
7; 25; 31; 49; 90; 107; 114; 116;
128; 132; 133; 135; 139; 145; 149
3; 10; 14; 22; 37; 46; 47; 48; 93;
96; 113; 122; 123; 140; 144; 151;
158; 161
13; 17; 18; 20; 23; 24; 27; 34; 35;
40; 41; 44; 50; 52; 53; 66; 86; 99;
102; 108; 109; 115; 117; 121; 125;
126; 156; 160; 166
38; 39; 42; 43; 88; 118; 130; 131
29; 33; 36; 56; 57; 67; 68; 71; 72;
79; 85; 119; 120; 136; 137; 138;
142; 146; 148; 153; 154
5; 11; 59; 60; 61; 143; 162; 163
74; 84; 104; 164

Valor Total
R$ 7.901,64
R$ 363.607,59
R$ 702.249,30

R$ 47.095,83
R$ 15.843,16
R$ 257.215,89
R$ 46.816,81
R$ 82.554,70

Total Global (R$):

1.523.284,92
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DECISÃO 722_2022 ADESÃO MUNICÍPIO COTIPORÃ - AUTORIZAÇÃO ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Publicação Nº 3840734

Processo Administrativo Eletrônico:
Interessado:

772/2022-e
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ – RS

Assunto:

Adesão a Ata de Registro de Preço, ATC015009/2021

Referência:

e-PAL 15009/2021-e, PE 0065/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Em face da manifestação do Fornecedor pela opção da aceitação do fornecimento da adesão a Ata de Registro de Preço nº ATC015009/2021,
para fins de aquisição do seguinte item:
Item

02

Descrição
VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B – SUPORTE BÁSICO - EM VEÍCULO TIPO FURGÃO (LONGO TETO ALTO), CONFORME
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS
NA FOLHA DE DADOS. (CIN12604)

Marca/Modelo
MERCEDES-BENZ
SPRINTER FURGÃO
416 CDI 2.2L 10,5 m3
IMPLEMENTADO EM
AMBULÂNCIA TIPO B

Fornecedor

Quantidade da Adesão

Valor Unitário

INGÁ CAMINHÕES
LTDA

01 unidades

R$ 325.000,00

Dessa forma, na condição de Órgão Gerenciador, mediante manifestação de adesão e aceitação de fornecimento e demais documentos juntados aos autos, fica AUTORIZADA a aquisição e contratação do item 02 (tabela acima), por Adesão a Ata de Registro de Preços Consolidada
nº ATC015009/2021, decorrente do Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 15009/2021-e, Edital de Pregão, na forma eletrônico,
nº 0065/2021, conforme processo administrativo eletrônico nº 772/2022-e.
É importante destacar que a aquisição e contratação decorrente da solicitação do Município de COTIPORÃ - RS, não poderá exceder às
quantidades e os valores registrados, conforme tabela acima.
Por fim, ressalto que a referida aquisição e contratação deverá ser efetivada em até 90 (noventa) dias, a partir da Adesão de Registro de
Preços, observados o prazo de vigência da referida ata, devendo o cumprimento desse prazo ser comunicado ao Órgão Gerenciador, até o
quinto dia útil da aquisição.
Cumpra-se.
Florianópolis (SC), 18 de abril de 2.022.
Eloi Rönnau
Diretor Executivo
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº
529.063/2020

DECISÃO 773_2022 ADESÃO MUNICÍPIO TUCUNDUVA - AUTORIZAÇÃO ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Publicação Nº 3840737

Processo Administrativo Eletrônico:
Interessado:

773/2022-e
MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA – RS

Assunto:

Adesão a Ata de Registro de Preço, ATC015009/2021

Referência:

e-PAL 15009/2021-e, PE 0065/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Em face da manifestação do Fornecedor pela opção da aceitação do fornecimento da adesão a Ata de Registro de Preço nº ATC015009/2021,
para fins de aquisição do seguinte item:
Item

01

Descrição
VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A –
SIMPLES REMOÇÃO – EM VEÍCULO
TIPO FURGÃO (LONGO TETO ALTO),
CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS.
(CIN12603)

Marca/Modelo

Fornecedor

Quantidade da Adesão

Valor Unitário

MERCEDES-BENZ
SPRINTER FURGÃO
416 CDI 2.2L 10,5 m3
IMPLEMENTADO EM
AMBULÂNCIA TIPO A

INGÁ CAMINHÕES
LTDA

01 unidades

R$ 261.900,00

Dessa forma, na condição de Órgão Gerenciador, mediante manifestação de adesão e aceitação de fornecimento e demais documentos juntados aos autos, fica AUTORIZADA a aquisição e contratação do item 01 (tabela acima), por Adesão a Ata de Registro de Preços Consolidada
nº ATC015009/2021, decorrente do Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 15009/2021-e, Edital de Pregão, na forma eletrônico,
nº 0065/2021, conforme processo administrativo eletrônico nº 773/2022-e.
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É importante destacar que a aquisição e contratação decorrente da solicitação do Município de TUCUNDUVA - RS, não poderá exceder às
quantidades e os valores registrados, conforme tabela acima.
Por fim, ressalto que a referida aquisição e contratação deverá ser efetivada em até 90 (noventa) dias, a partir da Adesão de Registro de
Preços, observados o prazo de vigência da referida ata, devendo o cumprimento desse prazo ser comunicado ao Órgão Gerenciador, até o
quinto dia útil da aquisição.
Cumpra-se.
Florianópolis (SC), 18 de abril de 2.022.
Eloi Rönnau
Diretor Executivo
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº
529.063/2020

DECISÃO 783_2022 ADESÃO MUNICÍPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL - AUTORIZAÇÃO ADESÃO ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Publicação Nº 3840741

Processo Administrativo Eletrônico:
Interessado:

783/2022-e
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – RS

Assunto:

Adesão a Ata de Registro de Preço, ATC015009/2021

Referência:

e-PAL 15009/2021-e, PE 0065/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Em face da manifestação do Fornecedor pela opção da aceitação do fornecimento da adesão a Ata de Registro de Preço nº ATC015009/2021,
para fins de aquisição do seguinte item:
Item

02

Descrição
VEÍCULO AMBULÂNCIA
TIPO B – SUPORTE
BÁSICO - EM VEÍCULO
TIPO FURGÃO (LONGO
TETO ALTO), CONFORME CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS DESCRITAS
NA FOLHA DE DADOS.
(CIN12604)

Marca/Modelo

Fornecedor

Quantidade da Adesão

Valor Unitário

MERCEDES-BENZ
SPRINTER FURGÃO
416 CDI 2.2L 10,5 m3
IMPLEMENTADO EM
AMBULÂNCIA TIPO B

INGÁ CAMINHÕES
LTDA

01 unidades

R$ 325.000,00

Dessa forma, na condição de Órgão Gerenciador, mediante manifestação de adesão e aceitação de fornecimento e demais documentos juntados aos autos, fica AUTORIZADA a aquisição e contratação do item 02 (tabela acima), por Adesão a Ata de Registro de Preços Consolidada
nº ATC015009/2021, decorrente do Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 15009/2021-e, Edital de Pregão, na forma eletrônico,
nº 0065/2021, conforme processo administrativo eletrônico nº 783/2022-e.
É importante destacar que a aquisição e contratação decorrente da solicitação do Município de NOVA ESPERANÇA DO SUL - RS, não poderá
exceder às quantidades e os valores registrados, conforme tabela acima.
Por fim, ressalto que a referida aquisição e contratação deverá ser efetivada em até 90 (noventa) dias, a partir da Adesão de Registro de
Preços, observados o prazo de vigência da referida ata, devendo o cumprimento desse prazo ser comunicado ao Órgão Gerenciador, até o
quinto dia útil da aquisição.
Cumpra-se.
Florianópolis (SC), 18 de abril de 2.022.
Eloi Rönnau
Diretor Executivo
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº
529.063/2020
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DECISÃO 786_2022 ADESÃO MUNICÍPIO CAXAMBU DO SUL - AUTORIZAÇÃO ADESÃO ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

Publicação Nº 3840731

Processo Administrativo Eletrônico:
Interessado:

786/2022-e
MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL – SC

Assunto:

Adesão a Ata de Registro de Preço, ATC015009/2021

Referência:

e-PAL 15009/2021-e, PE 0065/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Em face da manifestação do Fornecedor pela opção da aceitação do fornecimento da adesão a Ata de Registro de Preço nº ATC015009/2021,
para fins de aquisição do seguinte item:
Item

01

Descrição
VEÍCULO AMBULÂNCIA
TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO – EM VEÍCULO
TIPO FURGÃO (LONGO
TETO ALTO), CONFORME CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS DESCRITAS
NA FOLHA DE DADOS.
(CIN12603)

Marca/Modelo

Fornecedor

Quantidade da Adesão

Valor Unitário

MERCEDES-BENZ
SPRINTER FURGÃO
416 CDI 2.2L 10,5 m3
IMPLEMENTADO EM
AMBULÂNCIA TIPO A

INGÁ CAMINHÕES
LTDA

01 unidades

R$ 261.900,00

Dessa forma, na condição de Órgão Gerenciador, mediante manifestação de adesão e aceitação de fornecimento e demais documentos juntados aos autos, fica AUTORIZADA a aquisição e contratação do item 01 (tabela acima), por Adesão a Ata de Registro de Preços Consolidada
nº ATC015009/2021, decorrente do Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 15009/2021-e, Edital de Pregão, na forma eletrônico,
nº 0065/2021, conforme processo administrativo eletrônico nº 786/2022-e.
É importante destacar que a aquisição e contratação decorrente da solicitação do Município de Caxambu do Sul - SC, não poderá exceder
às quantidades e os valores registrados, conforme tabela acima.
Por fim, ressalto que a referida aquisição e contratação deverá ser efetivada em até 90 (noventa) dias, a partir da Adesão de Registro de
Preços, observados o prazo de vigência da referida ata, devendo o cumprimento desse prazo ser comunicado ao Órgão Gerenciador, até o
quinto dia útil da aquisição.
Cumpra-se.
Florianópolis (SC), 18 de abril de 2.022.
Eloi Rönnau
Diretor Executivo
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº
529.063/2020
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0016 - E-PAL 0013_2022 - MEDICAMENTOS E
CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS

Publicação Nº 3840447

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O DIRETOR EXECUTIVO do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, Sr. ELÓI RONNAU, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores, resolve
HOMOLOGAR o objeto da licitação acima mencionada, nos seguintes termos:
01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:
Processo N°:

000013/2022 - CINCATARINA

Licitação N°:

0016/2022 - CINCATARINA

Modalidade:

PREGÃO ELETRÔNICO

Data de Homologação: 19/04/2022
Objeto da Licitação:

MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS

AG KIENEN & CIA LTDA
Item
32
95

155

157

Descrição

Unid.

CONCÁRDIO 5MG. (CIM6454) AÇÃO JUDICIAL

Marca/Modelo

COMPRIMIDO CONCÁRDIO E.M.S
S/A

MENELAT, MIRTAZAPINA 30 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. COMPRIMIDO MENELAT
(CIN11866) AÇÃO JUDICIAL
TORRENT DO
BRASIL LTDA
VELIJA, 30 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA, CAIXA COM 30 CAIXA
COMPRIMIDOS. (CIM10704) AÇÃO JUDICIAL

VELIJA LIBSS
FARMACÊUTICA
LTDA

VENALOT, CUMARINA ASSOCIADA A TROXERRUTINA 15 MG + COMPRIMIDO VENALOT TAKEDA
90 MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.
PHARMA LTDA
(CIN11719) AÇÃO JUDICIAL

Qtde

Valor Unit.
R$ 1,6500

R$ 1.386,00

1.080,00

R$ 3,2800

R$ 3.542,40

48,00

R$ 51,5300

R$ 2.473,44

420,00

R$ 1,1900

R$ 499,80

Total do Fornecedor (R$):
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL
Item
Descrição
7

CELLCEPT, MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG
COMPRIMIDO REVESTIDO. (CIN11784) AÇÃO JUDICIAL
25

31

Unid.

ANORO ELLIPTA, UMECLIDÍNIO BROMETO ASSOCIADO A UNIDADE
TRIFENATATO DE VILANTEROL 62,5 MCG + 25 MCG, PÓ PARA
INALAÇÃO POR VIA ORAL, DISPOSITIVO CONTENDO 30
DOSES. (CIN11730) AÇAO JUDICIAL

COMBODART, 0,5 MG (DUTASTERIDA)
(TANSULOSINA). (CIM9180) AÇÃO JUDICIAL

+

0,4

Marca/Modelo

Total Item

840,00

Qtde

7.901,64
Valor Unit.

Total Item

ANORO ELLIPTA
GLXOSMITHKLINE
BRASIL LTDA

18,00

R$ 239,9400

R$ 4.318,92

, COMPRIMIDO CELLCEPT
PRODUTOS
ROCHE QUÍMICOS
E
FARMACÊUTICOS
S.A

3.780,00

R$ 12,2500

R$ 46.305,00

450,00

R$ 2,5200

R$ 1.134,00

800,00

R$ 3,3800

R$ 2.704,00

MG CÁPSULA

COMBODART
GLOXOSMITHKLIN
E BRASIL LTDA

49

ENTRESTO, VALSARTANA ASSOCIADO AO SACUBITRIL, 51 COMPRIMIDO ENTRESTO
NOVARTIS
MG + 49 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. (CIN15951) AÇÃO
JUDICIAL
BIOCIÊNCIAS S.A

90

LUCENTIS, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO- AMPOLA
AMPOLA COM 0,23 ML + AGULHA COM FILTRO. (CIN13773)
AÇÃO JUDICIAL.

LUCENTIS
NOVARTIS
BIOCÊNCIAS S.A

25,00

R$
2.833,6300

R$ 70.840,75

ONBRIZE 300 MCG, CÁPSULA EM PÓ PARA INALAÇÃO, CÁPSULA
ACOMPANHA 1 INALADOR. (CIN11705) AÇÃO JUDICIAL

ONBRIZE
NOVARTIS
BIOCÊNCIAS S.A

600,00

R$ 2,9500

R$ 1.770,00

PAMELOR, NORTRIPTILINA CLORIDRATO 75 MG. (CIN13819) CÁPSULA
AÇÃO JUDICIAL

PAMELOR
CELLERA
FARMACÊUTICA
S.A

720,00

R$ 1,5800

R$ 1.137,60

800,00

R$ 122,1900

R$ 97.752,00

107

114

116

PAZOPANIBE, 400 MG. (CIN15961) AÇÃO JUDICIAL

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

COMPRIMIDO VOTRIENT
NOVARTIS
BIOCIÊNCIAS S.A

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380-1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
Telefone: (48) 3380-1621
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128

RELVAR ELLIPTA (FLUTICASONA, FUROATO 100 MCG + UNIDADE
VILANTEROL 25 MCG), DISPOSITIVO COM 30 DOSES.
(CIM10701) AÇÃO JUDICIAL

132

40,00

R$ 99,6400

R$ 3.985,60

REVOLADE, ELTROMBOPAGUE OLAMINA, 25 MG. (CIN15983) COMPRIMIDO REVOLADE
AÇÃO JUDICIAL
NOVARTIS
BIOCIÊNCIAS S.A

484,00

R$ 118,1000

R$ 57.160,40

RITALINA, 10 MG, CAIXA COMO 60 COMPRIMIDOS. (CIM10645) CAIXA
AÇÃO JUDICAL

RITALINA
NOVARTIS
BIOCIÊNCIAS S.A

720,00

R$ 50,9400

R$ 36.676,80

135

SEEBRI,
BROMETO
DE
GLICOPIRRÔNIO
50
MCG, UNIDADE
EMBALAGEM CONTENDO 30 CAPSULAS COM PÓ PARA
INALAÇÃO + INALADOR. (CIN11746) AÇÃO JUDICIAL

SEEBRI NOVARTIS
BIOCIÊNCIAS S.A

6,00

R$ 140,1000

R$ 840,60

SERETIDE DISKUS
GLAXOSMITHKLIN
E BRASIL LTDA

27,00

R$ 86,6700

R$ 2.340,09

139

SERETIDE
DISKUS,
XINAFOATO
DE
SALMETEROL UNIDADE
ASSOCIADO A PROPIONATO DE FLUTICASONA 50 MCG + 250
MCG, PÓ PARA INALAÇÃO, ACONDICIONADO EM UM
DISPOSITIVO PLÁSTICO NO FORMATO DE DISCO (DISKUS)
CONTENDO UM STRIP COM 60 DOSES. (CIN11736) AÇÃO
JUDICIAL
TARCEVA, 150 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. (CIM10600) CAIXA
AÇÃO JUDICIAL

TARCEVA
PRODUTOS
ROCHE QUÍMICOS
E
FARMACÊUTICOS
S.A

5,00

R$
6.417,7800

R$ 32.088,90

TRILEPTAL, OXCARBAZEPINA 60 MG/ML, FRASCO COM 100 FRASCO
ML + 2 SERINGAS DOSADORAS. (CIN11847) AÇÃO JUDICIAL

TRILEPTAL
NOVARTIS
BIOCIÊNCIAS S.A

109,00

R$ 41,7700

R$ 4.552,93

133

145

149

RELVAR ELLIPTA
GLAXOSMITHKLIN
E BRASIL LTDA
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Total do Fornecedor (R$):

363.607,59

LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Item
Descrição
Unid.
Marca/Modelo
Qtde
Valor Unit.
ALENIA, 12 MCG/DOSE (FUMARATO DE FORMOTEROL) + 400 CAIXA
MCG/DOSE (BUDESONIDA), CAIXA CONTENDO 60 CÁPSULAS
PARA INALAÇÃO COM INALADOR. (CIM9179) AÇÃO JUDICIAL

ALENIA ACHÉ
LABORATÓRIOS
FARMAÊUTICOS
S.A

ARTROLIVE, SULFATO DE GLICOSAMINA ASSOCIADO COM CAIXA
SULFATO DE CONDROITINA 500 MG + 400 MG, CAIXA COM 90
CÁPSULAS. (CIN11791) AÇÃO JUDICIAL

ATROLIVE ACHÉ
LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICOS
S.A

BAMIFIX, BAMIFILINA CLORIDRATO, 300 MG. (CIN11756) AÇÃO DRÁGEA
JUDICIAL

BAMIFIX CHIESI
FARMACÊUTICA
LTDA

22

BRENTUXIMABE VEDOTINA 50 MG, PÓ LIOFILIZADO UNIDADE
CONCENTRADO PARA SOLUÇÃO DE INFUSÃO, FRASCOAMPOLA DE USO ÚNICO. (CIN11755) AÇÃO JUDICIAL

37

3

10

14

46

R$ 74,8100

R$ 163.609,47

112,00

R$ 153,0000

R$ 17.136,00

1.440,00

R$ 1,0220

R$ 1.471,68

ADCETRIS
TAKEDA PHARMA
LTDA

28,00

R$
14.597,0400

R$ 408.717,12

DENOSUMABE,
60
MG/ML,
SOLUÇÃO
INJETÁVEL, UNIDADE
EMBALAGEM COM 01 SERINGA PREENCHIDA CONTENDO 1
ML. (CIM10604) AÇÃO JUDICIAL

PROLIA AMGEN
BIOTECNOLOGIA
DO BRASIL LTDA

4,00

R$ 628,3600

R$ 2.513,44

EFEXOR, VENLAFAXINA CLORIDRATO 75 MG, CÁPSULA DURA CÁPSULA
DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN13845) AÇÃO JUDICIAL

EFEXOR XR
MYLAN
LABORATÓRIOS
LTDA

600,00

R$ 6,8800

R$ 4.128,00

ELIQUIS, 5 MG. (CIM6455) AÇÃO JUDICIAL

COMPRIMIDO ELIQUIS WYETH
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
LTDA

840,00

R$ 3,1100

R$ 2.612,40

ELIQUIS, APIXABANA 2,5MG. (CIN13816) AÇÃO JUDICIAL

COMPRIMIDO ELIQUIS WYETH
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
LTDA

360,00

R$ 3,1100

R$ 1.119,60

LYRICA, PREGABALINA 75 MG. (CIN11863) AÇÃO JUDICIAL

CÁPSULA

1.420,00

R$ 3,4430

R$ 4.889,06

800,00

R$ 24,5400

R$ 19.632,00

4.000,00

R$ 1,0800

R$ 4.320,00

47

48

93

96

113

Total Item

2.187,00

MINILAX 714,0 MG/G + 7,70 MG/G, CAIXA COM 7 BISNAGAS CAIXA
COM 6,5 G. (CIM5858) AÇÃO JUDICIAL

LYRICA
LABORATÓRIOS
PFIZER LTDA
MINILAX
EUROFARMALABO
RATÓRIOS S.A.

PACO, PARACETAMOL, ASSOCIADO COM CODEÍNA, 500 MG + COMPRIMIDO PACO
30 MG. (CIN13822) AÇÃO JUDICIAL
EUROFARMA
LABORATÓRIOS
S.A

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

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto
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Telefone: (48) 3380-1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro
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PREBICTAL, PREGABALINA 75 MG. (CIN11857) AÇÃO JUDICIAL CÁPSULA

420,00

R$ 2,2667

R$ 952,01

760,00

R$ 4,3930

R$ 3.338,68

SIILIF, BROMETO DE PINAVÉRIO 100 MG. (CIN11885) AÇÃO COMPRIMIDO SILIF TAKEDA
JUDICIAL
PHARMA LTDA

300,00

R$ 1,7000

R$ 510,00

TAMSULON, 0,4 MG, CAIXA COM 30 CÁPSULAS. (CIM7270) CAIXA
AÇÃO JUDICIAL

TAMSULON
ZODIAC
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
S/A

420,00

R$ 125,0000

R$ 52.500,00

URSACOL, ACIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG. (CIN11728) COMPRIMIDO URSACOL
AÇÃO JUDICIAL
ZAMBON
LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICOS
LTDA

2.220,00

R$ 4,8900

R$ 10.855,80

300,00

R$ 8,2500

R$ 2.475,00

12,00

R$ 122,4200

R$ 1.469,04

122

123

140

144

151

158

161

PRISTIQ, DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO 100
LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIN13843) AÇÃO JUDICIAL

PREBICTAL
ZODIAC
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
S/A
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MG, COMPRIMIDO PRISTIQ WYETH
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
LTDA

VENVANSE, 30 MG. (CIM5190) AÇÃO JUDICIAL.

CÁPSULA

XALACOM, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO COM 2,5 ML. FRASCO
(CIM7266) AÇÃO JUDICIAL

VENVANSE
TAKEDA PHARMA
LTDA
XALACON
LABORATÓRIOS
PFIZER LTDA

Total do Fornecedor (R$):
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item
Descrição
13
17

18

AZUKON MR, GLICLAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO
LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN11777) AÇÃO JUDICIAL

Unid.

BEPANTOL DERMA, CREME, BISNAGA COM 20 G. (CIN11848) BISNAGA
AÇÃO JUDICIAL

BEPANTOL DERMA
BAYER S.A

BETALOR,
ANLODIPINO
BESILATO
ASSOCIADO
ATENOLOL, 5 MG + 25 MG. (CIN15979) AÇÃO JUDICIAL

BETALOR ACHÉ
LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICOS
S.A

AO CÁPSULA

BLEPHAGEL, TUBO COM 40 G. (CIM7262) AÇÃO JUDICIAL

TUBO

20

23

24

27

34

35

40

41

Marca/Modelo

DE COMPRIMIDO AZUKON MR
TORRENT DO
BRASIL LTDA

BRINTELLIX,
VORTIOXETINA
10MG,
REVESTIDO. (CIN15945) AÇÃO JUDICIAL

BLEPHAGEL
UNIÃO QUÍMICA
FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A

COMPRIMIDO COMPRIMIDO BRINTELLIX
LUNDBECK
BRASILLTDA

CEBRALAT, CILOSTAZOL 50 MG. (CIN11744) AÇÃO JUDICIAL

COMPRIMIDO CEBRALAT LIBBS
FARMACÊUTICALT
DA

Qtde

702.249,30
Valor Unit.

Total Item

60,00

R$ 0,4588

R$ 27,53

5,00

R$ 27,6300

R$ 138,15

240,00

R$ 1,7013

R$ 408,31

12,00

R$ 130,0000

R$ 1.560,00

360,00

R$ 9,0000

R$ 3.240,00

1.380,00

R$ 0,5000

R$ 690,00

CETAPHIL RESTORADERM, SABONETE LÍQUIDO, FRASCO FRASCO
COM NO MÍNIMO 295 ML. (CIM7272) AÇÃO JUDICIAL

CETAPHIL PRO AD
CONTROL
RESTORADERM
GALDERMA

12,00

R$ 102,9900

R$ 1.235,88

CYMBALTA, 60 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA, CAIXA COM CAIXA
30 COMPRIMIDOS. (CIM10703) AÇÃO JUDICIAL

CYMBALTA ELI
LILLY DOBRASIL
LTDA

11,00

R$ 161,9399

R$ 1.781,34

CYMBI, DULOXETINA CLORIDRATO 60 MG, CÁPSULA DURA CAIXA
DE LIBERAÇÃO RETARDADA, CAIXA COM 30 CÁPSULAS.
(CIN12124) AÇÃO JUDICIAL

CYMBI EMS SIGMA
PHARMA LTDA

12,00

R$ 142,4999

R$ 1.710,00

DIOSMIN SDU, DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA 900 MG SACHÊ
+ 100 MG, SACHÊ COM 5G. (CIN14001) AÇÃO JUDICIAL

DIOSMIN SDU
ACHÉ
LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICOS
S.A

360,00

R$ 4,0090

R$ 1.443,24

DIOSMIN, DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA 450 MG + 50 COMPRIMIDO DIOSMIN ACHÉ
MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. (CIN11711) AÇÃO JUDICIAL
LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICOS
S.A

7.380,00

R$ 1,8979

R$ 14.006,50

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
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DONILA DUO, DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 COMPRIMIDO DONILA DUO
MG + 15 MG. (CIN13854) AÇÃO JUDICIAL
ACHÉ
LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICOS
S.A

390,00

R$ 6,0000

R$ 2.340,00

ESOMEX, 40 MG. (CIM7273) AÇÃO JUDICIAL

COMPRIMIDO ESOMEX EMS
SIGMA PHARMA
LTDA

360,00

R$ 6,0000

R$ 2.160,00

EXODUS, 20 MG. (CIM5189) AÇÃO JUDICIAL.

COMPRIMIDO EXODUS ACHÉ
LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICOS
S.A

180,00

R$ 3,5000

R$ 630,00

52

EXODUS, OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG. (CIN13812) COMPRIMIDO EXODUS ACHÉ
AÇÃO JUDICIAL
LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICOS
S.A

360,00

R$ 2,0000

R$ 720,00

53

INELATTE, SUPLEMENTO À BASE DE CÁLCIO 400 MG + TABLETE
VITAMINA D3 2,5 µG. (CIM7252) AÇÃO JUDICIAL

720,00

R$ 1,3600

R$ 979,20

200,00

R$ 2,5699

R$ 513,98

44

50

66

86

LIPIDIL, FENOFIBRATO, 160 MG. (CIN13985) AÇÃO JUDICIAL

INELATTE ZERO
ACHÉ
LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICOS
S.A

COMPRIMIDO LIPIDIL ABBOTT
LABORATÓRIOS
DO BRASIL LTDA

99

NEBLOCK, NEBIVOLOL CLORIDRATO, 5 MG. (CIN15948) AÇÃO COMPRIMIDO NEBLOK TORRENT
JUDICIAL
DO BRASIL LTDA

400,00

R$ 2,0000

R$ 800,00

NESINA, ALOGLIPTINA BENZOATO, 25 MG. (CIN13979) AÇÃO COMPRIMIDO NESINA COSMED
JUDICIAL
INDUSTRIA DE
COSMETICOS E
MEDICAMENTOS
S.A.

450,00

R$ 3,9300

R$ 1.768,50

102

108

109

115

117

121

OPTIVE, SOLUÇÃO OFTÁLMICA,
(CIN15982) AÇÃO JUDICIAL

FRASCO COM 10 ML. FRASCO

OPTIVE
ALLERGAN
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
LTDA

24,00

R$ 51,5000

R$ 1.236,00

OPTIVE, SOLUÇÃO OFTÁLMICA,
(CIM7264) AÇÃO JUDICIAL

FRASCO COM 15 ML. FRASCO

OPTIVE
ALLERGAN
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
LTDA

12,00

R$ 76,8500

R$ 922,20

PANTOPRAZOL
SANOFI MEDLEY
FARMACÊUTICA
LTDA.

300,00

R$ 0,5499

R$ 164,97

PERLATTE, ENZIMA LACTASE 9.000 FCC. (CIN13821) AÇÃO COMPRIMIDO PERLATTE
JUDICIAL
EUROFARMA
LABORATÓRIOS
S.A

900,00

R$ 2,0000

R$ 1.800,00

PREBICTAL,
JUDICIAL

PREBICTAL
ZODIAC
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
S/A

420,00

R$ 4,4199

R$ 1.856,36

COMPRIMIDO QUETROS ACHÉ
LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICOS
S.A

720,00

R$ 1,4900

R$ 1.072,80

MG, COMPRIMIDO RECONTER LIBBS
FARMACÊUTICA
LTDA

210,00

R$ 1,7200

R$ 361,20

1.200,00

R$ 0,9553

R$ 1.146,36

360,00

R$ 4,8804

R$ 1.756,94

360,00

R$ 1,7399

R$ 626,36

PANTOPRAZOL, 20MG (GENÉRICO
(CIM4999) AÇÃO JUDICIAL

PREGABALINA

150

OU

MG.

REFERÊNCIA). CÁPSULA

(CIN11858)

QUETROS, 25 MG. (CIM6459) AÇÃO JUDICIAL
125

126

156

160

RECONTER, OXALATO DE ESCITALOPRAM 10
COMPRIMIDO REVESTIDO. (CIN11832) AÇÃO JUDICIAL

AÇÃO CÁPSULA

VENAFLON, DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA 450 MG + COMPRIMIDO VENAFLON
50 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. (CIN13817) AÇÃO JUDICIAL
LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A
VITALUX PLUS. (CIM5866) AÇÃO JUDICIAL

CÁPSULA

ZETIA, EZETIMIBA 10 MG. (CIN11870) AÇÃO JUDICIAL

COMPRIMIDO ZETIA MERCK
SHARP &DOHME
FARMACEUTICA
LTDA.

166

VITALUX PLUS
ALCON

Total do Fornecedor (R$):
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MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S.A MATRIZ
Item
Descrição
Unid.
Marca/Modelo
Qtde
38

39

Valor Unit.

Total Item

DEPAKOTE ER, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, COMPRIMIDO DEPAKOTE ER
COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.
ABBOTT
(CIN11768) AÇÃO JUDICIAL
LABORATÓRIOS
DO BRASIL LTDA

1.200,00

R$ 2,5693

R$ 3.083,16

DEPAKOTE, 500 MG. (CIM6151) AÇÃO JUDICIAL

1.080,00

R$ 2,5697

R$ 2.775,28

COMPRIMIDO DEPAKOTE ABBOT
LABORATÓRIOS
DO BRASIL LTDA

42

DONAREN, TRAZODONA CLORIDRATO, 100 MG, COMPRIMIDO COMPRIMIDO DONAREN APSEN
REVESTIDO. (CIN11760) AÇÃO JUDICIAL
FARMACÊUTICA
S/A

360,00

R$ 1,9530

R$ 703,08

DONAREN, TRAZODONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO COMPRIMIDO DONAREN
PROLONGADA. (CIN13813) AÇÃO JUDICIAL
RETARD APSEN
FARMACÊUTICA
S/A

720,00

R$ 2,9300

R$ 2.109,60

43

88

LONIUM, BROMETO DE OTILÔNIO 40 MG. (CIN13810) AÇÃO COMPRIMIDO LONIUM APSEN
JUDICIAL
FARMACÊUTICA
S/A

360,00

R$ 1,1300

R$ 406,80

PONDERA, 20 MG. (CIM10365) AÇÃO JUDICIAL

COMPRIMIDO PONDERA
EUROFARMA
LABORATÓRIOS
S.A

1.320,00

R$ 3,2970

R$ 4.352,04

RETEMIC, 5 MG. (CIM10362) AÇÃO JUDICIAL

COMPRIMIDO RETEMIC APSEN
FARMACÊUTICA
S/A

1.200,00

R$ 0,5910

R$ 709,20

60,00

R$ 28,4000

R$ 1.704,00

118

130

131

RETEMIC, OXIBUTININA CLORIDRATO, 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO
FRASCO COM 120 ML. (CIN15973) AÇÃO JUDICIAL

RETEMIC APSEN
FARMACÊUTICA
S/A

Total do Fornecedor (R$):
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item
Descrição
29

Unid.

CLEXANE, 60 MG/0,6 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA SERINGA
PRÉ-PREENCHIDA. (CIM10702) AÇÃO JUDICIAL

Marca/Modelo
CLEXANE SANOFI
MEDLEY
FARMACÊUTICA
LTDA

Qtde

15.843,16
Valor Unit.

Total Item

20,00

R$ 35,0000

R$ 700,00

690,00

R$ 3,4800

R$ 2.401,20

33

CRESTOR, ROSUVASTATINA CÁLCICA, 10 MG, COMPRIMIDO COMPRIMIDO CRESTOR
REVESTIDO. (CIN11749) AÇÃO JUDICIAL
ASTRAZENECA DO
BRASIL LTDA
DAFLON 500, DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA 450 MG COMPRIMIDO DAFLON
+ 50 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. (CIN11767) AÇÃO
LABORATÓRIOS
JUDICIAL
SERVIER DO
BRASIL LTDA

7.380,00

R$ 2,0400

R$ 15.055,20

36

FORXIGA, 10 MG. (CIM7269) AÇÃO JUDICIAL

COMPRIMIDO FORXIGA
ASTRAZENECA DO
BRASIL LTDA

1.000,00

R$ 2,2100

R$ 2.210,00

FRISIUM, CLOBAZAM 10 MG. (CIN13847) AÇÃO JUDICIAL

COMPRIMIDO FRISIUM SANOFI
MEDLEY
FARMACÊUTICA
LTDA

1.000,00

R$ 0,4500

R$ 450,00

56

57

67

68

71

72

INSULINA APIDRA SOLOSTAR 100 UI/ML, SOLUÇÃO CANETA
INJETÁVEL, CANETA PRÉ-PREENCHIDA COM 3 ML DE
SOLUÇÃO. (CIM7298) AÇÃO JUDICIAL

APIDRA SANOFI
MEDLEY
FARMACÊUTICA
LTDA

507,00

R$ 18,0100

R$ 9.131,07

INSULINA GLARGINA LANTUS, REFIL 3 ML PARA UTILIZAÇÃO UNIDADE
EM CANETA COMPATÍVEL. (CIM4966) AÇÃO JUDICIAL

LANTUS SANOFI
MEDLEY
FARMACÊUTICA
LTDA

922,00

R$ 27,0000

R$ 24.894,00

INSULINA LANTUS (GLARGINA), 100 UI/ML, SOLUÇÃO FRASCOINJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA COM 10 ML. (CIM10366) AÇÃO AMPOLA
JUDICIAL

LANTUS SANOFI
MEDLEY
FARMACÊUTICA
LTDA

190,00

R$ 150,0000

R$ 28.500,00

INSULINA LANTUS SOLOSTAR 100 UI/ML, SOLUÇÃO CANETA
INJETÁVEL, CANETA PRÉ-ENCHIDA COM 3 ML DE SOLUÇÃO.
(CIM7299) AÇÃO JUDICIAL

LANTUS SANOFI
MEDLEY
FARMACÊUTICA
LTDA

2.236,00

R$ 45,0000

R$ 100.620,00
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JARDIANCE, 25 MG. (CIM10364) AÇÃO JUDICIAL
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3.870,00

R$ 5,0500

R$ 19.543,50

79

COMPRIMIDO JARDIANCE
BOEHRINGER
INGELHEIM DO
BRASIL QUÍMICA E
FARMACÊUTICA
LTDA.

1.440,00

R$ 5,0900

R$ 7.329,60

85

LINAGLIPTINA, 5 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, (GENÉRICO COMPRIMIDO TRAYENTA
OU REFERÊNCIA). (CIM4961) AÇÃO JUDICIAL
BOEHRINGER
INGELHEIM DO
BRASIL QUÍMICA E
FARMACÊUTICA
LTDA.
PRADAXA, ETEXILATO DE DABIGATRANA 110 MG. (CIN11782) CÁPSULA
AÇÃO JUDICIAL

PRADAXA
BOEHRINGER
INGELHEIM DO
BRASIL QUÍMICA E
FARMACÊUTICA
LTDA.

960,00

R$ 3,1100

R$ 2.985,60

PRADAXA, ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG. (CIN11775) CÁPSULA
AÇÃO JUDICIAL

960,00

R$ 3,1100

R$ 2.985,60

120

PRADAXA
BOEHRINGER
INGELHEIM DO
BRASIL QUÍMICA E
FARMACÊUTICA
LTDA.

136

SELOZOK, 100 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO COMPRIMIDO SELOZOK
PROLONGADA. (CIN13978) AÇÃO JUDICIAL
ASTRAZENECA DO
BRASIL LTDA

1.350,00

R$ 0,7000

R$ 945,00

137

SELOZOK, 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO COMPRIMIDO SELOZOK
PROLONGADA. (CIN11706) AÇÃO JUDICIAL
ASTRAZENECA DO
BRASIL LTDA

860,00

R$ 0,4000

R$ 344,00

1.170,00

R$ 0,6700

R$ 783,90

120,00

R$ 231,5400

R$ 27.784,80

20,00

R$ 134,4800

R$ 2.689,60

930,00

R$ 5,0900

R$ 4.733,70

8,00

R$ 96,6900

R$ 773,52

1.560,00

R$ 1,5100

R$ 2.355,60

119

138

SELOZOK, 50 MG. (CIM7261) AÇÃO JUDICIAL

COMPRIMIDO SELOZOK
ASTRAZENECA DO
BRASIL LTDA

SPIRIVA RESPIMAT, 2,5 MCG/DOSE, SOLUÇÃO PARA FRASCO
INALAÇÃO, FRASCO COM 4 ML. (CIM10700) AÇÃO JUDICIAL

SPIRIVA RESPIMAT
BOEHRINGER
INGELHEIM DO
BRASIL QUÍMICA E
FARMACÊUTICA
LTDA.

TOUJEO SOLOSTAR, 300 U/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. CANETA
CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA CONTENDO 1,5 ML.
(CIM7277) AÇÃO JUDICIAL

TOUJEO SANOFI
MEDLEY
FARMACÊUTICA
LTDA

142

146

TRAYENTA, 5 MG. (CIM6173) AÇÃO JUDICIAL
148

COMPRIMIDO TRAYENTA
BOEHRINGER
INGELHEIM DO
BRASIL QUÍMICA E
FARMACÊUTICA
LTDA.

153

VANNAIR, FORMOTEROL FUMARATO, ASSOCIADO COM FRASCO
BUDESONIDA, 6 MCG + 200 MCG/DOSE, SUSPENSÃO
AEROSOL, FRASCO COM 120 DOSES. (CIN15985) AÇÃO
JUDICIAL

VANNAIR
ASTRAZENECA DO
BRASIL LTDA

154

VASTAREL MR 35 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE COMPRIMIDO VASTAREL MR
LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN12125) AÇÃO JUDICIAL
LABORATÓRIOS
SERVIER DO
BRASIL LTDA

Total do Fornecedor (R$):
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item
Descrição
Unid.

Marca/Modelo

ASPIRINA PREVENT, 100 MG. (CIM7260) AÇÃO JUDICIAL

Valor Unit.

Total Item

R$ 4,0400

R$ 1.454,40

COMPRIMIDO ASPIRINA
PREVENT BAYER
S.A

1.420,00

R$ 0,3840

R$ 545,28

59

GALVUS MET (VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE COMPRIMIDO GALVUS MET
METFORMINA 1000 MG). (CIM10595) AÇÃO JUDICIAL
NOVARTIS
BIOCIÊNCIAS S.A

2.676,00

R$ 2,0840

R$ 5.576,78

60

GALVUS MET, METFORMINA CLORIDRATO, ASSOCIADA À COMPRIMIDO GALVUS MET
VILDAGLIPTINA, 850 MG + 50 MG. (CIN14008) AÇÃO JUDICIAL
NOVARTIS
BIOCIÊNCIAS S.A

800,00

R$ 2,0840

R$ 1.667,20

11

COMPRIMIDO ALLURENE BAYER
S.A

Qtde
360,00

5

ALLURENE, DIENOGESTE 2 MG. (CIN13820) AÇÃO JUDICIAL

257.215,89

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

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380-1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
Telefone: (48) 3380-1621
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GLIFAGE XR, METFORMINA CLORIDRATO, 1 G, COMPRIMIDO
DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN15964) AÇÃO JUDICIAL
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GLIFAGE XR
MERCK S/A

1.080,00

R$ 0,8700

R$ 939,60

100,00

R$ 0,3507

R$ 35,07

SUSTRATE, 10 MG. (CIM7275) AÇÃO JUDICIAL

COMPRIMIDO SUSTRATE
FARMOQUÍMICA
S/A

XARELTO, 15 MG. (CIM6464) AÇÃO JUDICIAL.

COMPRIMIDO XARELTO BAYER
S/A

1.364,00

R$ 6,2200

R$ 8.484,08

XARELTO, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. (CIN11786) COMPRIMIDO XARELTO BAYER
AÇÃO JUDICIAL.
S/A

4.520,00

R$ 6,2200

R$ 28.114,40

Total do Fornecedor (R$):
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Item
Descrição

Unid.

Marca/Modelo

Qtde

46.816,81
Valor Unit.

Total Item

INSULINA TRESIBA FLEX TOUCH 100 U/ML, SISTEMA DE SERINGA
APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3 ML. (CIM5752) AÇÃO
JUDICIAL.

TRESIBA NOVO
NORDISK
FARMACÊUTICA
DO BRASIL LTDA

565,00

R$ 104,4600

R$ 59.019,90

LEVEMIR FLEXPEN, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EMBALAGEM COM UNIDADE
1 SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3 ML.
(CIM10706) AÇÃO JUDICIAL

LEVEMIR NOVO
NORDISK
FARMACÊUTICA
DO BRASIL LTDA

60,00

R$ 71,7600

R$ 4.305,60

NOVOMIX 30 FLEXPEN, 100 U/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, UNIDADE
EMBALAGEM COM SISTEMA DE APLICAÇÃO PRÉPREENCHIDO COM 3 ML DE SUSPENSÃO. (CIM10707) AÇÃO
JUDICIAL

NOVOMIX 30
NOVO NORDISK
FARMACÊUTICA
DO BRASIL LTDA

20,00

R$ 44,2800

R$ 885,60

104

XULTOPHY (INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA UNIDADE
3,6 MG/ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL, EMBALAGEM COM 1
SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3 ML. (CIM10599)
AÇÃO JUDICIAL

XULTOPHY NOVO
NORDISK
FARMACÊUTICA
DO BRASIL LTDA

110,00

R$ 166,7600

R$ 18.343,60

164

74

84

Total do Fornecedor (R$):

82.554,70

Total Geral (R$):

1.523.284,92

Assinado de forma digital por

ELOI
ELOI RONNAU:59096241991
RONNAU:59096241991 Dados: 2022.04.19 15:08:02
-03'00'

ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

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

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380-1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
Telefone: (48) 3380-1621
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CIS-AMAVI
PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA 015/2022 - PE 02/2021

Publicação Nº 3840360

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2022
Contratante.: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI – CIS AMAVI
Contratada...:DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Vigência ....... : Início: 19/04/2022 Término: 09/03/2023
Licitação ...... : PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 02/2021
Objeto .......... : FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO, POR MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DE MEDICAMENTOS
E SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Rio do Sul, 19 de abril de 2022
PAULO ROBERTO TSCHUMI
DIRETOR EXECUTIVO
-----------------------------------------------------------------------------
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CIS/AMARP
SPECIALITÁ - OUVETOM SERVIÇOS AUDITIVOS LTDA (VIDEIRA) - 6º ADITIVO

Publicação Nº 3840404

CISAMARP

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe
www.cisamarp.sc.gov.br

cisamarp@cisamarp.sc.gov.br

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 042/2019.
Pelo presente instrumento de Aditivo, de um lado o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do
Rio do Peixe – CISAMARP, Associação Pública com personalidade jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ nº 11.023.771/0001-10, com sede à Rua Manoel Roque nº 99 Térreo, Alvorada, Videira/SC, neste ato
representado por seu Presidente, Sr. Wilson Ribeiro Cardoso Junior, Prefeito de Fraiburgo e de outro lado a
SPECIALITÁ - OUVETOM SERVIÇOS AUDITIVOS LTDA (VIDEIRA), CNPJ 14.631.946/0001-60, situada na Rua
Oswaldo Cruz nº 99 – Centro, Videira/SC neste ato representada pela sua representante legal, Leidi Dayane
Bressan, considerando a concordância e o interesse das partes, resolvem, de comum acordo, alterar o
Contrato de Prestação de Serviço 042/2019, conforme as Cláusulas a seguir especificadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
A lista de procedimentos da CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato de Prestação de Serviço, passa a
conter em sua relação o(s) seguinte(s) procedimento(s):
PROCEDIMENTO
POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO P/ TRIAGEM AUDITIVA BERA

CODIGO SUS
0211070270

VALOR CIS
190,00

CLÁUSULA SEGUNDA
O presente aditivo terá vigência a partir de sua assinatura, condicionada sua validade à
publicação no DOM/SC.
CLÁUSULA TERCEIRA
Para todos os fins de direito, excetuada a modificação constante da condição acima aditada,
ficam ratificadas todas as demais disposições do Contrato de prestação de serviços 042/2019, firmado
entre as partes.
E, por estarem justos e acertados, assinam o presente em duas (02) vias de igual teor.
Videira, 18 de abril de 2022.

_______________________________
Wilson Ribeiro Cardoso Junior
Presidente CISAMARP

OUVETOM SERVICOS
AUDITIVOS
LTDA:14631946000160

Assinado de forma digital por
OUVETOM SERVICOS AUDITIVOS
LTDA:14631946000160
Dados: 2022.04.19 13:27:05 -03'00'

____________________________
Leidi Dayane Bressan
Representante Legal

Avenida Manoel Roque nº 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.
Fone: (49) 3531-1653
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CIS/AMVI
ARP 44_2022 - PL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Publicação Nº 3839932

A T A D E R E G I S T R O D E P R E Ç O S - N ° 44 / 2 0 2 2
POR FORNECEDOR
P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O 22/2021
Vigência de 14/04/2022 até 30/11/2022
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ –
CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, 466, Bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito
no CNPJ sob n° 03.269.695/0001-08, neste ato representado por sua Diretoria Executiva,
Sra. Vanessa Fernanda Schmitt, inscrita no CPF sob o n° 038.188.129-69,considerando
que a licitante vencedora PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, – CNPJ
03.505.263/0001-40, deixou transcorrer o prazo de entrega do item no 14, previsto no edital de
convocação e no artigo 2° da Resolução no 561/2021 do CISAMVI da Ata de Registro de
Preços 285/2021, e considerando que dentre os licitantes classificados para fornecimento
do item a PL PRODUTOS PARA SAÚDE EIREL, manifestou aceite em fornecer o saldo
remanescente do fármaco em condição mais vantajosa, RESOLVE, nos termos do Edital
de Pregão Eletrônico n° 22/2021 a PL PRODUTOS PARA SAÚDE EIREL, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 37.331.442/0001-20, situada à Rua
Valdomiro Cunha, 389, Bairro: Forquilhinha, Município: São José – Santa Catarina / CEP:
88.106.520, neste ato representada pelo Sra. Patrícia de Lurdes Urbano da Fonseca, inscrito
(a) no CPF sob o n° 017.129.589-76, doravante denominado FORNECEDOR, para
fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações das
Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s 7.892/13 e 10.024/19, e do Edital
de Licitação – Pregão Eletrônico N° 22/2021, em conformidade com as disposições a
seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de
CURATIVOS ESPECIAIS, conforme especificações contidas no Anexo I do
Edital de Pregão Eletrônico N° 22/2021.
1.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis)
Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da região do Médio Vale do Itajaí,
consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I
do Edital de Pregão Eletrônico N° 22/2021.
1.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias
Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado
Página 1 de 9
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pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá
obedecer ao prazo estabelecido (20 dias corridos), sob pena de multa pelo atraso
registrado.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais
condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da menor proposta são os que
seguem:
PL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - CNPJ: 37.331.442/0001-20
Item

14

Produto

Marca

CURATIVO,
COBERTURA,
COMPOSIÇÃO: FIBRAS DE ALGINATO
DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO: EM
PLACAS, 15 cm x 15 cm. ESPECIFIÇÃO
TÉCNICA. Curativo de cobertura
primária,
estéril,
absorvente,
composto por fibras de alginato de
cálcio,
podendo
conter
carboximetilcelulose sódica, insolúvel
em água; Não aderente ao leito da
ferida, permite a formação de uma
camada de gel absorvente; Pode ser
recortada e dobrada; Medida(s):
15cm x 15cm, aceitando-se variação ±
5%; Aplicação: indicado para feridas COLOPLAST
sangrantes, com grande quantidade
de exsudato, planas ou cavitárias;
Embalagem individual protetora que
preserve a esterilidade;
Com
REGISTRO NA ANVISA. Validade
mínima de 12 meses a partir da
emissão da NF de entrega. Necessário
suporte técnico presencial da
empresa de seu especialista em
estomaterapeuta aos profissionais do
município que realizou o pedido. A
empresa
vencedora
deverá
apresentar certificado de enfermeiro
estomaterapeuta para treinamento.

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

1410
UNIDADE R$ 20,30 R$ 28.623,00
S
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DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A validade da Ata de Registro de Preços será de Vigência de 14/04/2022 até 30/11/2022

4. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
4.1.

A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de
maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas
Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e
Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender a todos os seus dirigentes,
empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a
obrigação de cumprir as diretrizes estabelecidas na legislação indicada.

4.2.

A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de
Registro de Preços será utilizado na prática de atos que infrinjam ou possam
infringir as Normas Anticorrupção.

4.3.

A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato praticado por si, seus
acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados,
representantes e/ou terceiros que, sendo relacionado com o CISAMVI ou com
esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às
Normas Anticorrupção.

4.4.

O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com
a finalidade de verificar o cumprimento das Normas Anticorrupção.

5. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1.

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou
bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações
junto aos fornecedores.

5.2.

Os
pedidos
de
reequilíbrio
econômico-financeiro
devem
ser
protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e
licitacao@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser
informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro de preços.

5.2.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda
documentação comprobatória do pleito, contrato social vigente da empresa,
documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter
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assinatura digital de documentos, desde que inequívoca a autenticidade e
integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja
gerada por processo de criptografia de chaves públicas, conforme MP n°
2.200-2/2001.
5.2.1.1

O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura
digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.

5.2.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de
reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento, devem ser atendidas
considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos
pedidos desde a data do protocolo do pedido até a análise final do
requerimento;
5.2.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
5.2.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao
remetente da solicitação.
5.3.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir
o compromisso, o CISAMVI poderá:

5.3.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em
questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de assunção do registro, nas
condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas
condições de sua melhor proposta no certame ou nas condições atuais de
mercado.
5.3.1.1

Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de
Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

5.3.1.2

Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer
antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização de
Fornecimento.

5.3.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inserilo em novo processo licitatório.
5.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este as medidas cabíveis
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para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.4.

Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor,
após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos preços visando manter o
mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em
virtude de redução dos preços de mercado.

5.5.

A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser
considerado economicamente desequilibrado, em função de significativa
variação de mercado.

5.6.

Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos
preços de mercado, não a repassando à Administração, ficará obrigada à
restituição do que houver recebido indevidamente.

5.7.

Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de
fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78, inciso VI da Lei n° 8.666/93.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1.

É de responsabilidade do fornecedor registrado:

6.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto;
6.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante,
ao modelo, à procedência, e ao prazo de validade, constando na embalagem
do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”;
6.1.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o
recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou município
consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou
discordância em relação às especificações previstas no Termo de Referência;
6.1.4 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos
licitados, em que se verifique danos em decorrência do transporte, ou técnico,
bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
6.1.5 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade
de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das obrigações assumidas,
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tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar
necessários;
6.1.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
6.1.7 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.8 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção,
fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de embarque e
transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
6.1.9 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do
CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações de Fornecimento;
6.1.10 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua
DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do
CISAMVI;
6.1.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da
contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
6.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e
aos municípios consorciados em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa,
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações
editalícias ou legais a que estiver sujeito;
6.1.13 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas,
custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer
de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que
lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital
e seus anexos.
7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1.

Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega
será aplicada automaticamente multa, nos seguintes termos:

7.1.1

Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores
sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, calculada desde o 1° (primeiro)
dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de
Fornecimento (AF);

7.1.2 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não
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cumprido, o marco original de atraso retroage ao vencimento original da AF,
desconsiderando o pedido não cumprido.
7.1.3

Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos
primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme item 21.4 do edital PE
22/2021, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o
prazo estipulado no pedido de prorrogação;

7.1.4

Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a
multa retroagirá a data original do vencimento da AF, desconsiderando o pedido
de prorrogação apresentado anteriormente;

7.1.5

Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30
(trinta) dias;

7.1.6

Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a
R$ 5,00 (cinco reais), facultando-se ao CISAMVI exigi-las no caso de,
cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar este limite.

7.2.

Nos atrasos de entrega acima de 30 (trinta) dias o fornecedor estará sujeito, além
da multa automática prevista no subitem 7.1, à aplicação das sanções previstas
no artigo 87 da Lei n° 8.666/93, com a observância do devido processo
administrativo previsto na Resolução n° 362/2020 do CISAMVI:

7.2.1

Advertência por escrito;

7.2.2

Multa de até 20% sobre o valor da ata de registro de preços ou contrato
administrativo;

7.2.3

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por
prazo não superior a 05 (cinco) anos;

7.2.4

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas – CNEP.

7.3.

São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem
7.2:

7.3.1

Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de
conformidade da proposta apresentada com as exigências deste Edital;

7.3.2

Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou
Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido pelo CISAMVI;
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7.3.3

Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou
na Autorização de Fornecimento;

7.3.4

Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou
inadequado para o uso ou em desconformidade com a referência técnica da
ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.

7.4.

A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes
do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em fatos diversos, poderão ser
cumuladas.

7.5.

A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através
de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço
eletrônico informado pelo licitante no documento Dados Cadastrais do
Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao
endereço da sede da pessoa jurídica.

7.6.

Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva
do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.

7.7.

Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a
R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI exigi-las no caso de,
cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.

7.8.

As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI
no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado da decisão administrativa
que a houver aplicado.

7.9.

O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de
reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente
de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS
8.1.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega,
acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as
obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições
do ajuste encontram-se definidos no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N°
22/2021 e no Termo de Referência correspondente.

8.2.

O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens
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relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até
realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em
que, em igualdade de condições, o beneficiário do Registro terá preferência, nos
termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
8.3.

A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço
não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento.

8.4.

Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N°
22/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam ratificadas neste
instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.

8.5.

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93
e 10.520/02, e dos Decretos n°s n° 7.892/13 e 10.024/19.

9. DO FORO
9.1. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas,
porventura, oriundas do presente Contrato Administrativo.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços
em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.

Blumenau - SC, 14 de abril de 2022

Vanessa Fernanda Schmitt

DIRETORA EXECUTIVA – CISAMVI

Patrícia de Lurdes Urbano da Fonseca
PL PRODUTOS PARA SAÚDE EIREL
Página 9 de 9

www.diariomunicipal.sc.gov.br

20/04/2022 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3832

Página 2838

ARP 45_2022 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Publicação Nº 3839943

A T A D E R E G I S T R O D E P R E Ç O S - N ° 45 / 2 0 2 2
PORFORNECEDOR
P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O 24/2021
Vigência de 14/04/2022 até 07/05/2022
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, 466, Bairro Velha,
em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/0001-08, neste ato representado por sua Diretoria Executiva, Sra. Vanessa Fernanda Schmitt, inscrita no CPF sob o n° 038.188.129-69,considerando que a licitante vencedora ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
LTDA, – CNPJ ° 00.802.002/0001-02, deixou transcorrer o prazo de entrega do item no 05, previsto no edital de convocação e no artigo 2°
da Resolução no 561/2021 do CISAMVI da Ata de Registro de Preços 01/2022, e considerando que dentre os licitantes classificados para fornecimento do item a CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, manifestou aceite em fornecer o saldo remanescente
do fármaco em condição mais vantajosa, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico n° 24/2021 a CENTERMEDI COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 03.652.030/0003-32 , situada Acesso Florenal
Ribeiro, nº 1551 D, Chapecó/SC, 9989815-290, neste ato representado pelo Sr. Edivar Szymanski, inscrito no CPF sob o n° 670.481.290-34
, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações das Leis
n°s 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s 7.892/13 e 10.024/19, e do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n° 24/2021, em
conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MEDICAMENTOS, conforme especificações contidas no
Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 24/2021.
1.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da
região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
N° 24/2021.
1.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da
menor proposta são os que seguem:
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 03.652.030/0003-32
Item

Produto

Marca

05

Clonazepam, 2,5 mg/ml, (BR0270120)
solução oral gotas, frasco com 20 ml,
HIPOLABOR
embalagem individual em
cartucho ou com no máximo 100 frascos.

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

10.900 FRASCOS

R$ 2,74

R$ 29.866,00

3. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A validade da Ata de Registro de Preços será de Vigência de 14/04/2022 até 07/05/2022
1. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
2. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das
Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender a todos os
seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes estabelecidas
na legislação indicada.
3. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos que
infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
4. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
5. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas Anticorrupção.
6. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
8. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e licitacao@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro de
preços.
8.0.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato social
vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que
inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de
chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
8.0.1.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
8.0.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento,
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devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo do
pedido até a análise final do requerimento;
8.0.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
8.0.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
9. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado,
não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
9.0.5 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
9.0.5.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
9.0.5.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização
de Fornecimento.
9.0.6 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
9.0.7 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
10. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
11. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
12. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
13. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
14. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
15. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
15.0.8 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
15.0.9 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao
prazo de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”;
15.0.10 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou
município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas no
Termo de Referência;
15.0.11 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
notificação que lhe for entregue oficialmente;
15.0.12 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das
obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
15.0.13 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
15.0.14 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
15.0.15 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
15.0.16 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações de Fornecimento;
15.0.17 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras
Compartilhadas do CISAMVI;
15.0.18 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
15.0.19 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
15.0.20 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17. Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos seguintes
termos:
17.0.21 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
17.0.22 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
17.0.23 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme
item 21.4 do edital PE 24/2021, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de
prorrogação;
17.0.24 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento da AF,
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desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
17.0.25 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
17.0.26 Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 5,00 (cinco reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar este limite.
18. Nos atrasos de entrega acima de 30 (trinta) dias o fornecedor estará sujeito, além da multa automática prevista no subitem 7.1, à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/93, com a observância do devido processo administrativo previsto na Resolução
n° 362/2020 do CISAMVI:
18.0.27 Advertência por escrito;
18.0.28 Multa de até 20% sobre o valor da ata de registro de preços ou contrato administrativo;
18.0.29 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
18.0.30 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
19. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 7.2:
19.0.31 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as
exigências deste Edital;
19.0.32 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido
pelo CISAMVI;
19.0.33 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
19.0.34 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com
a referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
20. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
21. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
22. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
23. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
24. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado
da decisão administrativa que a houver aplicado.
25. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
26. DAS CONDIÇÕES GERAIS
27. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 24/2021 e no Termo de Referência correspondente.
28. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
29. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
de faturamento.
30. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 24/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
31. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s n° 7.892/13 e
10.024/19.
32. DO FORO
33. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato Administrativo.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.
Blumenau - SC, 14 de abril de 2022
Vanessa Fernanda Schmitt
DIRETORA EXECUTIVA – CISAMVI
Edivar Szymanski
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Publicação Nº 3839761

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A0B4F46B0B60C2DA70444B065F0EF07D13F6657D

Processo Administrativo Licitatório n° 002/2022
Inexigibilidade de Licitação n° 005/2022
Objeto: prestação de serviços técnicos especializados para realização das ações em "Matriciamento na Saúde Mental", para qualificação
profissional dos servidores dos municípios consorciados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI.
Contratado: Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva – CEPESC (CNPJ 31.104.896/0001-82).
Valor estimado: R$ 31.030,00 (trinta e um mil e trinta reais).
Data de vigência: até 30/06/2022
Base legal: artigo 74, inciso III, da Lei n° 14.133/2021.
Blumenau – SC, 12 de abril de 2022.
(Assinado digitalmente)
VANESSA FERNANDA SCHMITT
Diretora Executiva
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Publicação Nº 3839495

RECEITAS REALIZADAS - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO MARÇO/2022
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CIGAMVALI
03_2022 - CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CASTRAÇÃO ANIMAL 2022_TERMO
ADITIVO 3_CASTRAÇÃO_JARAGUÁ CLÍNICA MARÇO E MICROCHIPS

Publicação Nº 3839760

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO 03/22
PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CASTRAÇÃO ANIMAL – 03/22
Pelo presente Contrato de Rateio, de um lado CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI,
associação pública sem fins lucrativos estabelecida à Rua Arthur Gumz, N.º 88 – Bairro Vila Nova – CEP 89.259-340, no Município de Jaraguá
do Sul - SC, inscrita no CNPJ sob N.º 10.638.878/0001-00, aqui representada por seu Presidente, o Sr. Douglas Elias da Costa, brasileiro,
solteiro, portador da Cédula de Identidade N.º 3.604.005 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob n.º 016.148.829-32, Prefeito do Município de Barra
Velha, doravante denominado simplesmente CONSÓRCIO, e de outro lado o MUNICÍPIO de jaraguá do sul, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob n.º 83.102.459/0001-23, com sede à Rua Walter Marquardt, n.º 1111, Vila Nova, CEP 89.259-700, telefone
(47) 3372-8080, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Antídio Aleixo Lunelli, brasileiro, divorciado, portador da Cédula
de Identidade n.º 1.000.852, emitida pela Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, inscrito no CPF/MF sob n.º 438.634.429-20,
doravante denominado simplesmente CONSORCIADO, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO
AO CONTRATO DE RATEIO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CASTRAÇÃO ANIMAL – 03/22, firmado em 01 de janeiro de 2022,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
1.1 Acrescer o valor de R$ 21.860,00 (vinte e um mil, oitocentos e sessenta reais) do Município de Jaraguá do Sul, no Programa Educação
Ambiental e Castração Animal, decorrente do pagamento realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu
- CIGAMVALI, a Animalltag Tecnologia em Identificação Ltda CNPJ N.º 13.382.681/0001-41 e a Clínica Veterinária Handreya’s CNPJ N.º
09.119.057/0001-89 referente as ações de castração e chipagem realizadas no município de Jaraguá do Sul na Clínica Handreya’s Ltda no
mês de Março.
1.2 Em razão do presente acréscimo, as Cláusulas Sexta e Sétima do Contrato de Rateio original passam a viger com a seguinte redação:
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR
Para a execução do objeto deste contrato de rateio, considerar-se-á para o exercício de 2022 o acréscimo do valor de R$ 21.860,00 (vinte
e um mil, oitocentos e sessenta reais) no contrato de rateio originário, para o Município de Jaraguá do Sul.
Parágrafo único – Outras despesas não previstas, necessárias à consecução do objeto deste instrumento ficam condicionadas a aprovação
em assembleia, e deverão ser objeto de termo aditivo a esse contrato de rateio.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO RATEIO
O rateio do valor constante na cláusula anterior refere-se às ações de castração e chipagem no município de Jaraguá do Sul realizadas na
Clínica Handreya’s Ltda no mês de março, resulta nos seguintes valores, em reais finais para o ano de 2022.
Total 2022 - PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CASTRAÇÃO ANIMAL
Município
Orçamento 2022
Acréscimo 2022
Jaraguá do Sul
R$ 5.578,16
R$ 21.860,00

Total Orçamento 2022
R$ 27.438,16

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
2.1 Ficam inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato primitivo, com as alterações decorrentes deste termo.
E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente
com as testemunhas abaixo qualificadas.
Jaraguá do Sul em 14 de Março de 2022.
DOUGLAS ELIAS DA COSTA
PREFEITO DE BARRA VELHA
PRESIDENTE DO CIGAMVALI

ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL

TESTEMUNHAS
ANA LUISA KRÜGER
CPF: 000.459.840-77

LARA JAQUELINE BESEN
CPF: 097.860.109-22
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QUARTO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO 04/22
PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CASTRAÇÃO ANIMAL – 03/22
Pelo presente Contrato de Rateio, de um lado CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI,
consórcio público estabelecido à Rua Arthur Gumz, n.º 88 – Bairro Vila Nova – CEP 89.259-340, no Município de Jaraguá do Sul (SC), inscrito
no CNPJ sob n.º 10.638.878/0001-00, aqui representada por seu Presidente, o Sr. Douglas Elias da Costa, brasileiro, solteiro, portador da
Cédula de Identidade n.º 3.604.005 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob n.º 016.148.829-32, Prefeito do Município de Barra Velha, doravante
denominado simplesmente CONSÓRCIO, e de outro lado o MUNICÍPIO de corupá, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob n.º 83.102.467/0001-70, com sede à Avenida Getúlio Vargas, n.º 443 - Centro, CEP 89.278-000, telefone (47) 3375-6500, neste
ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Luiz Carlos Tamanini, brasileiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade n.º 646.476
SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob n.º 381.110.559-00, doravante denominado simplesmente CONSORCIADO, resolvem, de comum acordo,
celebrar o presente TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO DE RATEIO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CASTRAÇÃO
ANIMAL – 03/22, firmado em 01 de janeiro de 2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
1.1 Acrescer o valor de R$ 1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais) do Município de Corupá, no Programa Educação Ambiental e Castração Animal, decorrente do pagamento realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI, a Clínica
Veterinária Corupaense Ltda CNPJ N.º 11.021.381/0001-01 referente as ações de castração e chipagem realizadas no Município de Corupá
na Clínica Veterinária Corupaense Ltda no mês de Fevereiro.
1.2 Em razão do presente acréscimo, as Cláusulas Sexta e Sétima do Contrato de Rateio original passam a vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR
Para a execução do objeto deste contrato de rateio, considerar-se-á para o exercício de 2022 o acréscimo do valor de R$ 1.380,00 (um mil,
trezentos e oitenta reais) no contrato de rateio originário, para o Município de Corupá.
Parágrafo único – Outras despesas não previstas, necessárias à consecução do objeto deste instrumento ficam condicionadas a aprovação
em assembleia, e deverão ser objeto de termo aditivo a esse contrato de rateio.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO RATEIO
O rateio do valor constante na cláusula anterior refere-se às ações de castração e chipagem no município de Corupá realizadas na Clínica
Veterinária Corupaense Ltda no mês de Fevereiro, resulta nos seguintes valores, em reais finais para o ano de 2022.
Total 2022 - PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CASTRAÇÃO ANIMAL
Município
Orçamento 2022
Acréscimo 2022
Corupá
R$ 4.010,15
R$ 1.380,00

Total Orçamento 2022
R$ 5.390,15

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
2.1 Ficam inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato primitivo, com as alterações decorrentes deste termo.
E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente
com as testemunhas abaixo qualificadas.
Jaraguá do Sul em 14 de Março de 2022.
DOUGLAS ELIAS DA COSTA
PREFEITO DE BARRA VELHA
PRESIDENTE DO CIGAMVALI

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO DE CORUPÁ
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS
ANA LUISA KRÜGER
CPF: 000.459.840-77

LARA JAQUELINE BESEN
CPF: 097.860.109-22
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Publicação Nº 3839774

QUINTO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO 05/22
PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CASTRAÇÃO ANIMAL – 03/22
Pelo presente Contrato de Rateio, de um lado CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI,
associação pública sem fins lucrativos estabelecida à Rua Arthur Gumz, n.º 88 – Bairro Vila Nova – CEP 89.259-340, no Município de Jaraguá
do Sul - SC, inscrita no CNPJ sob n.º 10.638.878/0001-00, aqui representada por seu Presidente, o Sr. Douglas Elias da Costa, brasileiro,
solteiro, portador da Cédula de Identidade N.º 3.604.005 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob n.º 016.148.829-32, Prefeito do Município de Barra
Velha, doravante denominado simplesmente CONSÓRCIO, e de outro lado o MUNICÍPIO de BARRA VELHA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob n.º 83.102.830/0001-57, com sede à Av. Governador Celso Ramos, n.º 200, Centro, CEP 88.390-000, telefone
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(47) 3446-7700, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Douglas Elias da Costa, brasileiro, solteiro, portador da Cédula
de Identidade n.º 3.604.005 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob n.º 016.148.829-32, doravante denominado simplesmente CONSORCIADO,
resolvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO DE RATEIO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL E CASTRAÇÃO ANIMAL – 03/22, firmado em 01 de janeiro de 2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
1.1 Acrescer o valor de R$ 16.965,00 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e cinco reais), do Município de Barra Velha, no Programa
Educação Ambiental e Castração Animal, decorrente do pagamento realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale
do Itapocu - CIGAMVALI, a Marina Moneta Dante CNPJ N.º 06.972.402/0001-34 e Animalltag Tecnologia em Identificação Ltda CNPJ N.º
13.382.681/0001-41, referente a ação de castração e chipagem realizada no Município de Barra Velha no dia 11 de Março de 2022.
1.2 Em razão do presente acréscimo, as Cláusulas Sexta e Sétima do Contrato de Rateio original passam a viger com a seguinte redação:
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR
Para a execução do objeto deste contrato de rateio, considerar-se-á para o exercício de 2022 o acréscimo do valor de R$ 16.965,00 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e cinco reais) no contrato de rateio originário, para o Município de Barra Velha.
Parágrafo único – Outras despesas não previstas, necessárias à consecução do objeto deste instrumento ficam condicionadas a aprovação
em assembleia, e deverão ser objeto de termo aditivo a esse contrato de rateio.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO RATEIO
O rateio do valor constante na cláusula anterior refere-se à ação de castração e chipagem realizada no município de Barra Velha no dia 11
de Março de 2022, resulta nos seguintes valores, em reais finais para o ano de 2022.
Total 2022 - PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CASTRAÇÃO ANIMAL
Município
Orçamento 2022
Barra Velha
R$ 4.140,79

Acréscimo 2022
R$ 16.965,00

Total Orçamento 2022
R$ 21.105,79

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
2.1 Ficam inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato primitivo, com as alterações decorrentes deste termo.
E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente
com as testemunhas abaixo qualificadas.
Jaraguá do Sul em 15 de Março de 2022.
DOUGLAS ELIAS DA COSTA
PREFEITO DE BARRA VELHA
PRESIDENTE DO CIGAMVALI
TESTEMUNHAS
ANA LUISA KRÜGER
CPF: 000.459.840-77

LARA JAQUELINE BESEN
CPF: 097.860.109-22
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QUINTO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO 05/22
PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CASTRAÇÃO ANIMAL – 03/22
Pelo presente Contrato de Rateio, de um lado CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI,
consórcio público estabelecido à Rua Arthur Gumz, n.º 88 – Bairro Vila Nova – CEP 89.259-340, no Município de Jaraguá do Sul (SC), inscrito
no CNPJ sob n.º 10.638.878/0001-00, aqui representada por seu Presidente, o Sr. Douglas Elias da Costa, brasileiro, solteiro, portador da
Cédula de Identidade n.º 3.604.005 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob n.º 016.148.829-32, Prefeito do Município de Barra Velha, doravante
denominado simplesmente CONSÓRCIO, e de outro lado o MUNICÍPIO de corupá, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob n.º 83.102.467/0001-70, com sede à Avenida Getúlio Vargas, n.º 443 - Centro, CEP 89.278-000, telefone (47) 3375-6500, neste
ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Luiz Carlos Tamanini, brasileiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade n.º 646.476
SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob n.º 381.110.559-00, doravante denominado simplesmente CONSORCIADO, resolvem, de comum acordo,
celebrar o presente TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO DE RATEIO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CASTRAÇÃO
ANIMAL – 03/22, firmado em 01 de janeiro de 2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
1.1 Acrescer o valor de R$ 6.180,00 (seis mil e cento e oitenta reais) do Município de Corupá, no Programa Educação Ambiental e Castração
Animal, decorrente do pagamento realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI, a Animalltag Tecnologia em Identificação Ltda CNPJ N.º 13.382.681/0001-41 e a Clínica Veterinária Handreya’s Ltda CNPJ N.º 09.119.057/0001-89
referente as ações de castração e chipagem realizadas do Município de Corupá na Clínica Veterinária Handreya’s Ltda no mês de Fevereiro.
1.2 Em razão do presente acréscimo, as Cláusulas Sexta e Sétima do Contrato de Rateio original passam a vigorar com a seguinte redação:
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CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR
Para a execução do objeto deste contrato de rateio, considerar-se-á para o exercício de 2022 o acréscimo do valor de R$ 6.180,00 (seis mil
e cento e oitenta reais) no contrato de rateio originário, para o Município de Corupá.
Parágrafo único – Outras despesas não previstas, necessárias à consecução do objeto deste instrumento ficam condicionadas a aprovação
em assembleia, e deverão ser objeto de termo aditivo a esse contrato de rateio.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO RATEIO
O rateio do valor constante na cláusula anterior refere-se às ações de castração e chipagem do município de Corupá realizadas na Clínica
Veterinária Handreya’s Ltda no mês de Fevereiro, resulta nos seguintes valores, em reais finais para o ano de 2022.
Total 2022 - PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CASTRAÇÃO ANIMAL
Município
Orçamento 2022
Acréscimo 2022
Corupá
R$ 5.390,15
R$ 6.180,00

Total Orçamento 2022
R$ 11.570,15

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
2.1 Ficam inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato primitivo, com as alterações decorrentes deste termo.
E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente
com as testemunhas abaixo qualificadas.
Jaraguá do Sul em 18 de Março de 2022.
DOUGLAS ELIAS DA COSTA
PREFEITO DE BARRA VELHA
PRESIDENTE DO CIGAMVALI

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO DE CORUPÁ
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS
ANA LUISA KRÜGER
CPF: 000.459.840-77

LARA JAQUELINE BESEN
CPF: 097.860.109-22
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CONDER
RESOLUÇÃO 15.2022 - ACATA DECISÃO JUDICIAL E REVOGA A RGA CONCEDIDA PELA RESOLUÇÃO 20.2021

Publicação Nº 3839888

RESOLUÇÃO Nº 15/2022

CANCELA O PAGAMENTO DA REVISÃO GERAL
ANUAL CONCEDIDA, NO ÂMBITO DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL – CONDER, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº
20/2021 DE 19 DE AGOSTO DE 2021 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER, Prefeito de Guarujá do Sul
- SC e Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER, no
uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo juízo da Comarca de São
Miguel do Oeste nos autos nº 5004390-43.2021.8.24.0067 que revogou a tutela anteriormente
concedida e julgou improcedentes os pedidos formulados por este consórcio;
RESOLVE:

Art. 1º - Cancelar os pagamentos concedidos aos servidores do
CONDER em decorrência da revisão geral anual estabelecida pela Resolução nº 20/2021, de
19 de agosto de 2021, na ordem de 4,52% (quatro vírgula cinquenta e dois por cento) a contar
do mês de abril do corrente ano.
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução
nº 20/2021 de 19 de agosto de 2021.

São Miguel do Oeste – SC, 19 de abril de 2022

CLAUDIO JUNIOR
WESCHENFELDER:061266
67948

Assinado de forma digital por
CLAUDIO JUNIOR
WESCHENFELDER:06126667948
Dados: 2022.04.19 13:35:40 -03'00'

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER
Prefeito de Guarujá do Sul /Presidente do CONDER
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